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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Tribunal Pleno

Acórdão

 Processo Administrativo 327/2014, CIA 0069547-62.2014.8.11.0000 – 

Departamento Administrativo. Relator: Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE 

ALMEID PERRI

 SOLICITANTE(S): EXMA. SRA. DRA. GLEIDE BISPO SANTOS – Juíza 

Coordendora da Justiça Comunitária

 SOLICITADO(S): EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSITÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Decisão: "POR UNANIMIDADE, APROVOU A MINUTA DE PROJETO DE 

LEI."

 EMENTA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA INTERNA – JUSTIÇA COMUNITÁRIA 

– LEI ESTADUAL N. 8.161/2004 – VANTAGEM FINANCEIRA – PERDAS 

INFLACIONÁRIAS – REPOSIÇÃO – DIREITO DO TRABALHADOR – 

AGENTES COMUNITÁRIOS – DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA. A Justiça 

Comunitária é ferramenta de vital à democratização da Justiça, estreitando 

as relações do Poder Judiciário para com os jurisdicionados e promovendo 

a pacificação social através das técnicas de mediação e conciliação. 

Projeto de Lei que visa a reposição das perdas inflacionárias e aumentar o 

número de Agentes Comunitários, dada à importância do projeto.

  

R e c u r s o  d e  A g r a v o  R e g i m e n t a l  5 3 / 2 0 1 4 ,  C I A 

0100948-79.2014.8.11.0000 (Interposto na Requisição de Pequeno Valor 

n. 112263/2013) – Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência. 

Relator: Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 AGRAVANTE(S): JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 Advogado(s): Dr. ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, Dra. MÁRCIA 

MONTEIRO VIDAL

AGRAVADA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 Advogado(s): Dr. FERANDO CRUZ MOREIRA, PROC. DO ESTADO

Decisão: "RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO 

DO RELATOR."

 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – 

HIATO DE 57 MESES ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E A 

EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, 

MAS NÃO DE JUROS DA MORA – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EM 

RECURSO REPETITIVO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE GRAÇA 

CONSTITUCIONAL – CABIMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS NESTE 

PERÍODO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o 

entendimento sufragado no Tribunal da Cidadania, quando do julgamento 

do REsp nº 1143677/RS, até a data do efetivo pagamento, incide correção 

monetária no crédito inscrito em RPV, aforante o prazo de graça 

concedido pelo art. 33 do ADCT. Constatado que da data do cálculo 

homologado até a expedição do requisitório decorreram-se 57 meses, sem 

correção do valor, deve ser atualizado o crédito monetariamente, nos 

moldes fixados no art. 100 da CF/88. Em matéria de juros moratórios, a 

posição da Corte , é de não admitir sua incidência após a homologação 

dos cálculos e até o prazo legal de pagamento, somente devendo incidir 

juros se ultrapassados os 120 dias de favor legal, o que é o caso dos 

autos, devendo os juros, portanto, restringir-se ao período superior aos 

120 dias posteriores à expedição do requisitório.

  

Diversos 12/2014, CIA 0046162-85.2014.8.11.0000 – Departamento do 

Tribunal Pleno. Relator: Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 Decisão: "POR MAIORIA, APROVOU A PROPOSTA APRESENTADA, NOS 

TERMOS DO VOTO DO RELATOR."

 EMENTA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA – APROVAÇÃO DE PROJETO DE 

LEI – ALTERAÇÃO NA LEI N. 8.814, DE 15 DE JANEIRO DE 2008 (SDCR) – 

CRIAÇÃO DE 10 (DEZ) CARGOS DE ASSISTENTE DE GABINETE I – 

OBSERVÂNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA RESOLUÇÃO N. 184/2013 DO CNJ – 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – APROVAÇÃO. Em 

decorrência da Elevação da Comarca de Sinop à Entrância Especial e 

considerando os limites orçamentários e financeiros do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, os cargos relativos ao quadro de pessoal 

permanecerá nos mesmos moldes do quadro previsto da 3ª Instância. 

Havendo projeto prevendo a criação de cargos, este deverá ser 

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, em observância à 

Resolução n. 184/2013.

  

Edital 11/2014, CIA 0135423-61.2014.8.11.0000 – Departamento de 

Cadastro de Magistrados. Relator: Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI

 Decisão: "POR UNANIMIDADE, PROMOVEU O MAGISTRADO ANDRÉ 

MAURÍCIO LOPES PRIOLI PARA A 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE, PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE, POR SER O MAIS 

ANTIGO E NÃO HAVENDO RECURSO QUANTO AO SEU NOME."

 EMENTA: CONCURSO DE PROMOÇÃO – EDITAL 11/2014-TJ – CRITÉRIO 

ANTIGUIDADE – NÃO APRESENTAÇÃO DE RECUSA – CUMPRIMENTO DO 

ARTIGO 93, INCISO II, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A não 

apresentação de recusa ao nome de juiz mais antigo autoriza a sua 

remoção, conforme dispõe o art. 93, inciso II, "d", da CF/88.

  

Proposição 19/2014, CIA 0137479-67.2014.8.11.0000 – Departamento 

do Tribunal Pleno. Relator: Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

 PROPONENTE(S): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 Decisão: "APROVADA, POR MAIORIA, A PROPOSTA APRESENTADA."

 EMENTA: ADMINISTRATIVO INTERNO – PROPOSIÇÃO – INSTITUIÇÃO DO 

"PROGRAMA DE INCENTIVO À GRADUAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS 

DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO" – META 

PREVISTA NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO 

ESTADUAL – CRITÉRIOS PREVISTOS NA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DE 

SERVIDORES – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – PROJETO DE 

LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APROVAÇÃO. A hodierna política de 

gestão de pessoas na Administração pública incentiva a capacitação do 

maior patrimônio das Instituições – seus recursos humanos. Havendo 

previsão orçamentária e financeira para conceder a servidores verba 

indenizatória para auxiliar no custeio de cursos de graduação, e estando 

tal ação contida no Planejamento Estratégico da Instituição, deve o Tribunal 

de Justiça envidar esforços no alcance da meta, elaborando, aprovando e 

enviando ao Poder Legislativo Projeto de Lei concessivo do benefício, em 

respeito ao princípio da legalidade.

  

Recurso Não Especificado Ou Inominado 66/2014, CIA 

0161041-08.2014.8.11.0000 – Departamento do Tribunal Pleno. Relator: 

Exmo. Sr. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA.

 RECORRENTE(S): CLÁUDIA DENISE CANAVARROS STEPHAN

 RECORRIDO(S): COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS 

E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO 

EXTRAJUDICIAL DOP ESTADO DE MATO GROSSO

 Decisão: "POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO."

 EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO DE 

PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E 

DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

– INSCRIÇÃO DEFINITIVA – CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – EXIGÊNCIA 

PREVISTA NO EDITAL – JUNTADA DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 

FINS GERAIS DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – INDEFERIMENTO 

– LEGALIDADE. A exigência de certidões de distribuidores cíveis e 

criminais da Justiça Federal, prevista no Edital, não é atendida com a 

juntada de certidão de distribuição para fins gerais processos originários 

cíveis e criminais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Recurso 

não provido.

  

Recurso Não Especificado Ou Inominado 35/2014, CIA 

0160916-40.2014.8.11.0000 – Departamento do Tribunal Pleno. Relator: 

Exmo. Sr. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA.

 RECORRENTE(S): MATEUS COLPO

 RECORRIDO(S): COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS 

E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO 

EXTRAJUDICIAL DOP ESTADO DE MATO GROSSO

 Decisão: "POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS 

DO VOTO DO RELATOR."

 EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO DE 

PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E 

DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

– INSCRIÇÃO DEFINITIVA – CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – EXIGÊNCIA 

PREVISTA NO EDITAL – JUNTADA DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 

FINS GERAIS DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – INDEFERIMENTO 

– LEGALIDADE. A exigência de certidões de distribuidores cíveis e 
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criminais da Justiça Federal, prevista no Edital, não é atendida com a 

juntada de certidão de distribuição para fins gerais processos originários 

cíveis e criminais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Recurso 

não provido.

  

Recurso Não Especificado Ou Inominado 22/2014, CIA 

0160599-42.2014.8.11.0000 – Departamento do Tribunal Pleno. Relator: 

Exmo. Sr. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA.

 RECORRENTE(S): JOSÉ GUSTAVO MONTES DE OLIVEIRA

 RECORRIDO(S): COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS 

E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO 

EXTRAJUDICIAL DOP ESTADO DE MATO GROSSO

 Decisão: "POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS 

DO VOTO DO RELATOR."

 EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO DE 

PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E 

DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

– INSCRIÇÃO DEFINITIVA – CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – EXIGÊNCIA 

PREVISTA NO EDITAL – JUNTADA DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 

FINS GERAIS DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO – INDEFERIMENTO 

– LEGALIDADE. A exigência de certidões de distribuidores cíveis e 

criminais da Justiça Federal, prevista no Edital, não é atendida com a 

juntada de certidão de distribuição para fins gerais processos originários 

cíveis e criminais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Recurso 

não provido.

  

Sindicância 4/2014, CIA 0016074-64.2014.8.11.0000 – Departamento 

Judiciário Administrativo. Relator: Exmo. Sr. Des. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO

 SINDICADO(S): O. Q. A. C.

 Advogado(s): Dr. MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR

Decisão: "POR UNANIMIDADE ARQUIVOU A SINDICÂNCIA, NOS TERMOS 

DO VOTO DO RELATOR."

  

Sindicância 9/2013, CIA 0044080-18.2013.8.11.0000 – Departamento 

Judiciário Administrativo. Relator: Exmo. Sr. Des. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO

 SINDICADO(S): E. J. C. S. C.

 Decisão: "SINDICÂNCIA ARQUIVADA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS 

DO VOTO DO RELATOR."

 Departamento do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 20 de janeiro de 2015. Maria 

Conceição Barbosa Corrêa, Diretora

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 144910 / 2014 AÇÃO PENAL Nº 144910/2014 - 

CLASSE CNJ - 283 - COMARCA DE JACIARA AUTOR(A) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO, REU(S) - VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA (Advs: Dr. 

EDNELSON ZULIANI BELLO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "Tendo em vista as informações bem lançadas pelo douto 

Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust (fls. 1452/1460), 

noticiando que VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA não mais ocupa o cargo 

de deputado estadual, determino a remessa dos autos à Comarca de 

origem para o prosseguimento do feito naquele Juízo, devendo o 

magistrado competente se atentar para a nulidade de ausência de citação 

válida do réu para apresentar defesa prévia, em razão da perda do foro 

privilegiado pelo réu. Dê-se baixa e proceda-se às anotações de estilo." 

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 166992 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

166992/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL 

IMPETRANTE(S) - WILLIAN ANTONIAZZI (Advs: Dr. EDILO TENORIO 

BRAGA, Dra. ELISÂNGELA MARCARI DA COSTA), IMPETRADO - 

EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Essas, as razões por que: 1) defiro a liminar, para determinar 

que a autoridade impetrada nomeie o impetrante no prazo de dez (10) 

dias;.."Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 174852 / 2014 HABEAS CORPUS Nº 

174852/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA CAPITAL 

IMPETRANTE(S) - DR. DECIO ARANTES FERREIRA E OUTRO(s), 

PACIENTE(S) - D. P. M.

Decisão: "...Assim, restando demonstrado, ao menos numa análise inicial, 

que o paciente encontra-se na mesma situação fático-jurídica, defiro a 

liminar vindicada para anular o ato formal de indiciamento realizado em 

seu desfavor..."Ass.: EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 175584 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

175584/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL 

IMPETRANTE(S) - TELE VÍDEO PRODUÇÕES LTDA - ME (Advs: Dr(a). 

LORENA DIAS GARGAGLIONE, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. 

SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

Decisão: "...Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 

295, VI, e extingo o processo sem resolução do mérito, 267, I, VI 

(interesse processual), do CPC..." Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 175527 / 2014 HABEAS CORPUS Nº 

175527/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA CAPITAL 

IMPETRANTE(S) - DR. CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA, 

PACIENTE(S) - JOÃO VICENTE PICORELLI

Decisão: "...Assim, forte nos argumentos retromencionados, indefiro a 

liminar pleiteada..." Ass.: EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 168928 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

168928/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL 

IMPETRANTE(S) - DORA MARIA KOHLHASE MARQUES (Advs: Dr(a). 

FÉLIX MARQUES, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. DES. 

VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

Decisão: "...Ante o exposto, denego a segurança, com fundamento no § 

5º do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009 c/c Súmula 267 do Excelso Pretório e 

art. 267 do CPC.." Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 54515 / 2014 PETIÇÃO Nº 54515/2014 - 

CLASSE CNJ - 241 - COMARCA DE PEDRA PRETA REQUERENTE(S) - 

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (Advs: Dr. EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS), REQUERIDO(S) - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA - SISPMUPP (Advs: Dr. MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "Tendo em vista que, mesmo intimado tanto por meio do seu 

advogado quanto pessoalmente (cf. fls. 659, 666, 672 e 674), o 

requerente quedou-se inerte ao chamado contido na decisão de fls. 649, 

não demonstrando, portanto, a existência/persistência de interesse 

jurídico-processual para o prosseguimento do processo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 267, VI, do 

CPC, e, ainda, no art. 51, XXII, do Regimento Interno do TJMT. Sem custas 

(Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I). Equitativamente, por força do art. 

20, §4º, do CPC, CONDENO o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), visto que o requerido 

apresentou contestação às fls. 148/167..." Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 54530 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

54530/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA DE PEDRA PRETA 

IMPETRANTE(S) - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PEDRA PRETA - SISPMUPP (Advs: Dr. MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - 

EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT (Advs: Dr. 

EDNO DAMASCENA DE FARIAS)

Decisão: "Tendo em vista que, mesmo intimado tanto por meio do seu 

advogado quanto pessoalmente (cf. fls. 361/362 e 368), o impetrante 

quedou-se inerte ao chamado contido na decisão de fls. 360, não 

demonstrando, portanto, a existência/persistência de interesse 

jurídico-processual para o prosseguimento do processo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e, por isso, DENEGO A 

SEGURANÇA, com base no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, no art. 

267, VI, do CPC, e, ainda, no art. 51, I e XXII, do Regimento Interno do 

TJMT. Sem custas (Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII) e 

sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25)..." Ass.: EXMO. SR. DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

 Embargos Infringentes n. 4/2014, CIA 0171992-61.2014.8.11.0000 

(Interpostos no Recurso Para o Tribunal Pleno Contra Decisão do Egrégio 
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Conselho da Magistratura 4/2014) – Departamento do Tribunal Pleno. 

Relator: Exm. Sr. Des. GILBERTO GIRALDELLI

 RECORRENTE(S): O. A. B.

 Advogado(s): Dr. FÁBIO SILVA DOS SANTOS, Dr. JOSÉ ANTÔNIO 

ARMOA, Dr. RICARDO BARBOSA DE ABREU

Decisão: "...Assim, em juízo de admissibilidade, com fulcro no art. 248 do 

RITJMT, inadmito os presentes embargos infringentes, indeferindo-o de 

plano..." Ass.: Exm. Sr. Des. Gilberto Giraldelli

 Departamento do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 20 de janeiro de 2015. Maria 

Conceição Barbosa Corrêa, Diretora

  

P r o t o c o l o  N ú m e r o / A n o :  1 4 5 1 0 4  /  2 0 1 3  D I R E T A  D E 

INCONSTITUCIONALIDADE Nº 145104/2013 - CLASSE CNJ - 95 - 

COMARCA DE ARENÁPOLIS REQUERENTE(S) - PARTIDO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS (Advs: Dr(a). 

MARCELLO ANDRADE SANTOS), REQUERIDO(S) - MUNICÍPIO DE 

ARENÁPOLIS REQUERIDO(S) - CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS 

(Advs.: Dr. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA)

Decisão: "...Diante do exposto, julgo extinto este processo sem 

resolução de mérito, com base no art. 267, VI, do Código de Processo 

Civil..." Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 156602 / 2012 MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) Nº 156602/2012 - CLASSE CNJ - 

1268 - COMARCA CAPITAL REQUERENTE(S) - S.M.C.L (Advs: Dr. 

ELISEU CERISARA), REQUERIDO(S) - A.R.M (Advs: Dra. MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Diante do exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 

370/372..." Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 46200 / 2014

PETIÇÃO Nº 46200/2014 - CLASSE CNJ - 1727 - COMARCA CAPITAL 

REQUERENTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "...determino a remessa dos autos à Comarca de origem para o 

prosseguimento do feito naquele Juízo. Dê-se baixa e proceda-se às 

anotações de estilo. Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 55351 / 2014 PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO 

DE DADOS E/OU TELEFÔNICO Nº 55351/2014 - CLASSE CNJ - 310 - 

COMARCA CAPITAL REQUERENTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "...determino a remessa dos autos à Comarca de origem para o 

prosseguimento do feito naquele Juízo. Dê-se baixa e proceda-se às 

anotações de estilo." Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 55335 / 2014 PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO 

DE DADOS E/OU TELEFÔNICO Nº 55335/2014 - CLASSE CNJ - 310 - 

COMARCA CAPITAL REQUERENTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "...determino a remessa dos autos à Comarca de origem para o 

prosseguimento do feito naquele Juízo. Dê-se baixa e proceda-se às 

anotações de estilo." Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 85223 / 2014 TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 

85223/2014 - CLASSE CNJ - 278 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

INDICIADO - APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA, AUTOR(A) - 

JUSTIÇA PUBLICA, VITIMA(S) - MEIO AMBIENTE

Decisão: "...Em vista disso, declino da competência para processar e 

julgar o procedimento criminal e determino a remessa para o Juizado 

Volante Ambiental - JUVAM da Comarca de Rondonópolis, com as devidas 

anotações e baixa." Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA (RELATORA)

Intimação do Relator

 Ação Penal 37434/2011 Classe: 283-CNJ Origem: COMARCA DE 

ITIQUIRA Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES Câmara: TRIBUNAL 

PLENO

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO

 REU(S): ONDANIR BORTOLINI - DEPUTADO ESTADUAL

 Advogado(s): Dr. ZAID ARBID E OUTRO(S)

 Intimação: ao(s) advogado(s) da expedição da Carta Precatória n. 

169/2014 encaminhada à Comarca de Itiquira, para oitiva de testemunha. 

Ass.: Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves

 Mandado de Segurança Coletivo 37063/2005 Classe: 119-CNJ 

Origem: COMARCA CAPITAL Relator: DES. PAULO DA CUNHA Câmara: 

TRIBUNAL PLENO

 IMPETRANTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 

PÚBLICOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA 

DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT

 Advogado(s): Dr. JONNY RANGEL MOSHAGE

 IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr(a). PATRYCK DE ARAÚJO AYALA, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO, Dr. PAULO CÉSAR DE CARVALHO GOMES JÚNIOR – 

PROC. DO ESTADO

 IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

 EXEQUENTE: EDMUNDO CESAR CICERO LEITE E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. CELSO ALVES PINHO, Dr. DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS

 EXEQUENTE: JOSE CARLOS CORREA DA COSTA E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dra. JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA

 Intimação: do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme anteriormente 

determinado, para se manifestar quanto à não incidência da parcela 

salarial no vencimento dos cento e oitenta (180) servidores. Ass.: Exmo. 

Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Presidente do TJMT

  

Aos advogados Dr. MÁRIO RIBEIRO DE SÁ, Dr. VALBER DA SILVA MELO 

E OUTRO(s), patronos do réu J. G. R., da audiência designada para o dia 

26/1/2015 às 13:30 no Plenário 3 situado nas dependências do Tribunal de 

Justiça, para oitiva de testemunha nas ações penais: 19645/2011 e 

19561/2011; bem como que serão envidados esforços para que as 

testemunhas sejam ouvidas nas demais ações similares em que foram 

arroladas. Ass.: Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva

 Departamento do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 20 de janeiro de 2015. Maria 

Conceição Barbosa Corrêa, Diretora

  

 

 

 

Protocolo Número/Ano: 37433 / 2011 AÇÃO PENAL Nº 37433/2011 - 

CLASSE CNJ - 283 - COMARCA DE ITIQUIRA AUTOR(A) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO, REU(S) - ONDANIR BORTOLINI - DEPUTADO ESTADUAL 

(Advs: Dr. ZAID ARBID), REU(S) - ODECI TEREZINHA DALLA VALLE 

(Advs: Dr. ZAID ARBID)

Intimação: aos patronos dos réus para oferecerem, dentro de 15 

(quinze) dias, alegações escritas, nos termos do art. 11, caput, da Lei 

8.038/90. Ass.: EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 167703 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

167703/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) PETIÇÃO 16367/2014 - 

CLASSE: CNJ-241) - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE EMBARGANTE - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - SINTEP/MT (Advs: Dr. BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA), EMBARGADO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(Advs: Dr. LUIZ VICTOR PARENTE SENA, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação: da parte Embargada a fim de que a mesma, querendo, 

possa responder, no prazo de cinco dias, aos termos do presente 

Recurso. Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 28809 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

28809/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL 

IMPETRANTE(S) - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DE MATO GROSSO - SINPEN/MT (Advs: Dra. NATÁLIA RAMOS 

BEZERRA REGIS), IMPETRADO - EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IMPETRADO - EXMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, LITISCONSORTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - PROCURADORA DO ESTADO)

Intimação: ao Impetrante para manifestar-se acerca dos documentos de 

fls. 261/273-TJMT. No silêncio, arquive-se. Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU 

DOS SANTOS (RELATOR)

Vice Presidência
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Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência

Decisão do Vice-Presidente

 
Protocolo Número/Ano: 9456 / 2011 REC. ESPECIAL Nº 

9456/2011(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO 43632/2010 - CLASSE: CNJ-1728) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (Advs: Dr. ADERZIO 

RAMIRES DE MESQUITA - PROC. ESTADO), RECORRIDO(S) - JOANA 

CRISMÂNCIO MENDES (Advs: Dr. CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 115671 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

115671/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 36047/2011 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - VELLOZA & GIROTTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (Advs: Dr(a). LUIZ EDUARDO DE C. GIROTTO), 

RECORRIDO(S) - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (Advs: Dra. DENISE 

COSTA SANTOS BORRALHO)

Decisão: Forte em tais fundamentos, nego seguimento ao 

presente Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 116251 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

116251/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 29505/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - APARECIDA 

NERES CORREA DOS ANJOS (Advs: Dr. ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S. A. - MT FOMENTO (Advs: Dra. ROSEANY 

BARROS DE LIMA)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 117681 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

117681/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 129129/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE 

LTDA. (Advs: Dr(a). MARCIO MELLO CASADO, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (Advs: Dr. JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 33175 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

33175/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 36047/2011 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

(Advs: Dra. DENISE COSTA SANTOS BORRALHO, Dr(a). RODRIGO 

MEDEIROS DE LIMA - PROCURADOR DO ESTADO), RECORRIDO(S) - 

JOÃO CARLOS DE PAIVA VERÍSSIMO E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). LUIZ 

EDUARDO DE C. GIROTTO, Dr(a). RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI 

FERNANDES VELLOZA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso pela 

suposta afronta ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, da Lei 

nº 6.830/80.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 51243 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

51243/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 65610/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ARLINDO 

JOSÉ FERREIRA (Advs: Dr(a). FABIANIE MARTINS MATTOS, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S. A. (Advs: Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO, Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, relativamente a capitalização de 

juros, denego seguimento ao Recurso, com base no artigo 

543-C, § 7º, I, do CPC. Em relação a suposta violação ao 

artigo 940 do CC, devolução das tarifas administrativas e 

divergência jurisprudencial, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 51244 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

51244/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 65610/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ARLINDO 

JOSÉ FERREIRA (Advs: Dr(a). FABIANIE MARTINS MATTOS, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S. A. (Advs: Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO, Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 60004 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

60004/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 499/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - NATANAEL 

HILÁRIO (Advs: Dr. WILSON MOLINA PORTO, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A. (Advs: 

Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Desse modo, determino a SUSPENSÃO do feito até 

o julgamento definitivo do Recurso Paradigma nº. 

1.418.347/MG - TEMA 883.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 66117 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

66117/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 147936/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. ROMES JÚLIO 

TOMAZ - PROCURADOR DO ESTADO), RECORRIDO(S) - ELI T. C. SANTIM

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 67132 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

67132/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 4584/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BABYLAND 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (Advs: Dr(a). RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO ITAÚ S. 

A. (Advs: Dr. MÁRIO CARDI FILHO, Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 68692 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

68692/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 92899/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE CÁCERES RECORRENTE(S) - JONAS 

EGUES JÚNIOR (Advs: Dra. SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - FUNEMT, RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 75652 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

75652/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 53626/2014 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dra. ELLEN LAURA 

LEITE MUNGO, Dr(a). ROSANGELA CORRÊA DA ROCHA, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - PASCHOAL IRIA NOGUEIRA

Decisão: Forte em tais fundamentos, nego seguimento ao 

presente Recurso Especial.
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Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 86440 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

86440/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 14570/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BANCO ITAÚ 

S. A. (Advs: Dr. CELSO MARCON, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

RAFAEL VENSON DA SILVA (Advs: Dra. JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 86441 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

86441/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 14570/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BANCO ITAÚ 

S. A. (Advs: Dr. CELSO MARCON, Dr(a). FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO, 

Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - RAFAEL VENSON DA SILVA (Advs: 

Dra. JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 94846 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

94846/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 151150/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BANCO ITAÚ UNIBANCO S. A. (Advs: Dr. CELSO 

MARCON), RECORRIDO(S) - MARIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA (Advs: 

Dr. JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - DEFENSOR PÚBLICO, Dr(a). 

RAQUEL REGINA SOUZA RIBEIRO - DEFENSORA PUBLICA)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Extraordinário.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 94847 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

94847/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 151150/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BANCO ITAÚ UNIBANCO S. A. (Advs: Dr. CELSO 

MARCON), RECORRIDO(S) - MARIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA (Advs: 

Dr. JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - DEFENSOR PÚBLICO, Dr(a). 

RAQUEL REGINA SOUZA RIBEIRO - DEFENSORA PUBLICA)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 99144 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 99144/2014 - 

COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - EDÉSIO PIRES DA SILVA (Advs: 

Dr. WILSON MOLINA PORTO, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (Advs: Dr. FAGNER DA 

SILVA BOTOF, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Desse modo, determino a SUSPENSÃO do feito até o julgamento 

definitivo do Recurso Paradigma nº. 1.418.347/MG - TEMA 883.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 110246 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

110246/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 47572/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE RECORRENTE(S) - 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dr. CELSO MARCON, 

Dra. DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - FABIO JOSE DE FREITAS

Decisão: (...) ciente da desistência do Recurso, declaro a 

extinção do procedimento recursal e determino a remessa dos 

autos à Secretaria para as providências cabíveis. Transitada 

em julgado esta decisão, remeta-se o feito à Comarca de 

origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 113714 / 2014 REC. ORDINÁRIO Nº 

113714/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) MANDADO DE 

SEGURANÇA 68632/2013 - CLASSE: CNJ-120) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - VANTUIR RAMOS DIAS (Advs: Dr(a). CARLOS 

FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

EXMO. SR. DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

Decisão: Forte em tais fundamentos, declaro deserto o 

presente Recurso Ordinário e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 118329 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

118329/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO 132260/2011 - CLASSE: CNJ-1728) - COMARCA 

CAPITAL RECORRENTE(S) - CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

CENTRAL MT/MS (Advs: Dr. EDE MARCOS DENIZ, Dr. MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - PROC. ESTADO)

Decisão: Forte em tais fundamentos, declaro deserto o presente Recurso 

Especial e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 131711 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

131711/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

100729/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

EMBARGANTE - SÉRGIO FRANCISCO DAROLD MARTINS (Advs: Dr. 

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, Dr(a). OUTRO(S)), 

EMBARGADO - BANCO BV FINANCEIRA S. A. (Advs: Dr(a). SERGIO 

SCHULZE)

Decisão: Ante o exposto, não conheço dos Embargos de 

Declaração.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 150631 / 2013 REC. ESPECIAL Nº 

150631/2013(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 99395/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - HOSPITAL 

SÃO MATEUS (Advs: Dr. ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, 

Dr. ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, Dr. MAURICIO AUDE, Dr. 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI, Dr. PEDRO SYLVIO SANO LITVAY, 

Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ELIZABETH HELENA DOS SANTOS 

PEDROSO (Advs: Dr. Clóvis Cícero de Sá)

Decisão: Por todas essas razões, nego seguimento ao 

Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 42870 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

42870/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 50709/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (Advs: Dr. MURILLO 

ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRÍCOLAS DA SERRA DA 

PETROVINA (Advs: Dr. IGOR GIRALDI FARIA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 45424 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

45424/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 37965/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE RECORRENTE(S) - 

BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(Advs: Dr. CARLOS EDUARDO LARA MOSQUEIRO, Dr(a). ELBER RIBEIRO 

COUTINHO DE JESUS, Dra. ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA, 

Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - JOAO MARIA BUENO (Advs: Dra. 

OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - DEFENSORA PÚBLICA, Dr(a). RAQUEL 

REGINA SOUZA RIBEIRO - DEFENSORA PUBLICA)

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 55387 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

55387/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 95479/2013 - 
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CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE SAPEZAL RECORRENTE(S) - 

GILBERTO VIER (Advs: Dr. FLÁVIO MULLER, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (Advs: Dr. 

ANDRÉ LUIZ FARIA, Dr. GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 61509 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

61509/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 43141/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - PROC. DE ESTADO), 

RECORRIDO(S) - JUSTINA DA MATA NASCIMENTO (Advs: Dr. MIGUEL DE 

CARVALHO FRANCO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 63114 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

63114/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 131710/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA E OUTRO(s) (Advs: Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO INDUSVAL S. A. (Advs: Dr(a). 

MAURO CARAMICO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 131708 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

131708/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

54582/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL EMBARGANTE 

- TRANSLIDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. (Advs: Dr(a). CARLOS 

FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA), EMBARGADO - BANCO BRADESCO S. 

A. (Advs: Dr(a). CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA, Dr(a). EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS)

Decisão: Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 116923 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

116923/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 19442/2014 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO PAULO 

GALERA MARI, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ANTÔNIO MELLO 

FERRAZ E OUTRO(s) (Advs: Dr. LEONARDO FRANÇA ARAÚJO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 116924 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

116924/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 19442/2014 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO PAULO 

GALERA MARI, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ANTÔNIO MELLO 

FERRAZ E OUTRO(s) (Advs: Dr. LEONARDO FRANÇA ARAÚJO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 120724 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

120724/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 63418/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BANCO DO 

BRASIL S. A. (Advs: Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO, Dr(a). THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

EVANDRO VINICIUS VICK (Advs: Dra. MARIA LUZIANE RIBEIRO BRITO - 

DEF. PÚBLICA)

Decisão: Ante o exposto, DENEGO SEGUIMENTO ao 

Recurso, com base no artigo 543-C, § 7º, I, do CPC, uma vez 

que o acórdão está em conformidade com o julgado dos 

paradigmas nºs. 1.063.343/RS e 1.058.114/RS.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 142676 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

142676/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 50122/2014 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - NATALIA DE FREITAS MARTINS (Advs: Dra. GRASIELA 

ELISIANE GANZER, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO DO 

BRASIL S. A.

Decisão: Ante o exposto, declaro deserto o presente Recurso Especial e 

nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 116441 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

116441/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 54991/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

RECORRENTE(S) - ELIANE DE SOUZA RODRIGUES (Advs: Dr. ALBERTO 

FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) 

- T. K. DIEL - JORNAL TGA (Advs: Dr(a). FERNANDO DE CÁSSIO MELLO)

Decisão: Posto isso nego seguimento, ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 116446 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

116446/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 54991/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

RECORRENTE(S) - ELIANE DE SOUZA RODRIGUES (Advs: Dr. ALBERTO 

FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) 

- T. K. DIEL - JORNAL TGA (Advs: Dr(a). FERNANDO DE CÁSSIO MELLO)

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 125588 / 2014 REC. ORDINÁRIO Nº 

125588/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) MANDADO DE 

SEGURANÇA 118067/2013 - CLASSE: CNJ-120) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - ROSILENE LOPES DE ANDRADE (Advs: Dra. ANA 

MARIA DE ARAÚJO), RECORRIDO - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Posto isso, declaro deserto o presente Recurso 

Ordinário e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 28646 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

28646/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 130385/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE RECORRENTE(S) - TOBER TIAGO DE COSTA 

COZER (Advs: Dr(a). GIOVANI RODRIGUES COLODELLO, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. 

HUMBERTO PEDRO DE MORAES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Posto isso, declaro deserto o presente Recurso 

Especial e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 77985 / 2014 REC. ORDINÁRIO Nº 

77985/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) MANDADO DE 

SEGURANÇA 20373/2013 - CLASSE: CNJ-120) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - KALCE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME (Advs: 

Dr. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA 

(Advs: Dr. ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - PROC. EST., Dr(a). ULINDINEI 

ARAÚJO BARBOSA- PROC. DO ESTADO)

Decisão: Ante do exposto, indefiro o pleito de reconsideração do 

Recorrente, mantendo, de consequência, inalterada a decisão por seus 

próprios fundamentos.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 100228 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

100228/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 101691/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - JUNIOR 

AMORIM DA COSTA (Advs: Dr. WILSON MOLINA PORTO, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S. A. (Advs: Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, Dr. RENATO CHAGAS 
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CORREA DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 136981 / 2014 RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO 

NOS AUTOS DE APELAÇÃO 61262/2013 - CLASSE 417-CNJ - COMARCA 

DE JAURU RECORRENTE(S) - DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA (Advs: 

Dr(a). CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA), RECORRIDO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Forte em tais fundamentos, nego seguimento ao 

presente Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 47445 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

47445/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 67199/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE RECORRENTE(S) 

- BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (Advs: Dr. CELSO MARCON, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - JULIAN CAINELLI BRAGA (Advs: Dr. 

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO)

Decisão: Ante o exposto, declaro deserto o recurso e 

nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 50824 / 2013 REC. ESPECIAL Nº 

50824/2013(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 77086/2012 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - JOSÉ LINO 

NASCIMENTO DE MORAIS (Advs: Dr. WILSON MOLINA PORTO, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S. A. (Advs: Dr. MARCOS VINÍCIUS LUCCA BOLIGON, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Desse modo, determino a SUSPENSÃO do feito até 

o julgamento definitivo do Recurso Paradigma nº. 

1.418.347/MG - TEMA 883.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 51890 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

51890/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 103202/2012 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE RECORRENTE(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: 

Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

BANCO RURAL S. A., RECORRIDO(S) - BANCO BMG S. A., 

RECORRIDO(S) - BANCO SEMEAR S. A. (Advs: Dr(a). FLAIDA BEATRIZ 

NUNES DE CARVALHO, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BANCO 

DAYCOVAL S. A. (Advs: Dr(a). FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, 

Dr(a). RAFAEL ANTONIO DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

BANCO BONSUCESSO S. A. (Advs: Dr(a). SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS), 

RECORRIDO(S) - BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., RECORRIDO(S) - 

BANCO VOTORANTIM S. A., RECORRIDO(S) - WENDEL SOARES SODRÉ 

(Advs: Dr(a). EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA)

Decisão: Ante o exposto, declaro a intempestividade do 

presente Recurso Especial e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 60878 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

60878/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 17662/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - EVERSON 

BOM DESPACHO DO NASCIMENTO (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE 

OLIVEIRA), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. 

MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - PROC. DO ESTADO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 60881 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

60881/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 17662/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - EVERSON 

BOM DESPACHO DO NASCIMENTO (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE 

OLIVEIRA), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. 

MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - PROC. DO ESTADO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 62327 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

62327/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 25355/2014 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (Advs: Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Dr(a). SCHEILLA C. L. 

MORAES, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - JOSÉ FRANCISCO DA 

SILVA (Advs: Dr. JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - DEFENSOR PÚBLICO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 73222 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

73222/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 99184/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - EDICARLOS 

DE SOUZA TEODORO (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE OLIVEIRA, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC. DO ESTADO)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 73227 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

73227/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 99184/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - EDICARLOS 

DE SOUZA TEODORO (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE OLIVEIRA, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC. DO ESTADO)

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao presente Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 82422 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

82422/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 5283/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (NOVA DENOMINAÇÃO DO BANCO 

FINASA S. A.) (Advs: Dr. CELSO MARCON, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - ODENIL SOARES DO NASCIMENTO FILHO

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 82537 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

82537/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 154307/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr. 

ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, Dr. MARCELO ALVARO 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, Dra. MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONÇA (Advs: Dr. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR)

Decisão: Ante o exposto, declaro a intempestividade do 

presente Recurso Especial e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 98916 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

98916/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 27469/2014 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA CAPITAL 

RECORRENTE(S) - BANCO TRIANGULO S. A. (Advs: Dra. JANAÍNA 

PEDROSO DIAS DE ALMEIDA, Dr(a). PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES, Dr. RENATO DE PERBOYRE BONILHA, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(s) (Advs: Dr. EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS, Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 31514 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 
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31514/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 17332/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE ÁGUA BOA RECORRENTE(S) - 

BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS, Dra. PAULA RODRIGUES DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELANTE(S) - ESPÓLIO DE ANTONIO DEBASTIANI, REPRESENTADO 

PELA INVENTARIANTE DARCILA MARIA DEBASTIANI (Advs: Dr. WILSON 

MASSAIUKI SIO JÚNIOR, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 65245 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

65245/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 103474/2012 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE SINOP RECORRENTE(S) - BANCO 

SANTANDER BRASIL S. A. (Advs: Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO, Dra. ARIANE MIRELLI NUNES, Dr. MARCO ANDRÉ HONDA 

FLÔRES, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - SÉRGIO BENJAMIM DAS 

NEVES NORTE (Advs: Dr. GILBERTO JUTHS RISSATO)

Decisão: Forte em tais fundamentos, nego seguimento ao 

presente Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 72926 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

72926/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 120726/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE BARRA DO BUGRES RECORRENTE(S) 

- BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO, Dr(a). JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - VALTO DOS REIS MANDINGA (Advs: Dra. 

FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES)

Decisão: Forte em tais fundamentos, nego seguimento ao 

Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 76019 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

76019/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) REEXAME NECESSÁRIO 

97781/2012 - CLASSE: CNJ-199) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JOSÉ VITOR C. GARGAGLIONE - 

PROC. EST., Dr. LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - PROCURADOR DO 

ESTADO), RECORRIDO(S) - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ 

(Advs: Dr. BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Por essas razões, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 95646 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

95646/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AÇÃO RESCISÓRIA 

21047/2010 - CLASSE: CNJ-47) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) 

- ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES E OUTRO(s) (Advs: Dra. EVANGELINA 

APARECIDA BARROS GONÇALVES, Dr(a). GLEICY LAURA BARROS 

GONÇALVES LIMA, Dr(a). KAREN MELO DE SOUZA BORGES, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (Advs: 

Dra. GABRIELA DE SOUZA CORRÊIA, Dr. NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 106254 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

106254/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 102268/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS RECORRENTE(S) - 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: Dr. LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - PROC. DO MUNICíPIO, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

JONORA SALET FELIX CARVALHO

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 111466 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

111466/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) REVISÃO CRIMINAL 

82844/2013 - CLASSE: CNJ-428) - COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

RECORRENTE(S) - P. S. (Advs: Dr(a). JEREMIAS CRUZ DIAS, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Forte em tais fundamentos, nego seguimento ao 

presente Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 38677 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

38677/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 81150/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - HSBC BANK 

BRASIL S. A. (Advs: Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - CLÁUDIO ALVES NASCIMENTO (Advs: 

Dr(a). HÉLIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 51157 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

51157/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 130780/2012 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (Advs: Dr. ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, Dra. ARIANE MIRELLI NUNES, Dr. 

MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES (Advs: Dr. ADEMIR ROSA GOMES, Dr. 

RICARDO TURBINO NEVES)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 51477 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

51477/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 130780/2012 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - DIOCLECINA 

DE OLIVEIRA GOMES (Advs: Dr. ADEMIR ROSA GOMES, Dr. RICARDO 

TURBINO NEVES), RECORRIDO(S) - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S/A (Advs: Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO, Dra. ARIANE MIRELLI NUNES, Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, declaro a intempestividade do 

presente Recurso Especial e nego-lhe seguimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 80698 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

80698/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 42222/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BANCO 

BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO), 

RECORRIDO(S) - M O PENHA - ME (Advs: Dra. ANA LÚCIA RICARTE, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 108392 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

108392/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 29814/2012 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE DIAMANTINO RECORRENTE(S) - ADM 

DO BRASIL LTDA (Advs: Dr. ALAN VAGNER SCHMIDEL, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MAURO ANTÔNIO D´AGOSTINI E OUTRA(s) 

(Advs: Dr(a). PAULO CESAR BERTOL, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 110857 / 2014 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

110857/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 24376/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA RECORRENTE(S) - 

CAVALCANTE ZAIDEM & FERREIRALTDA E OUTRO(s) (Advs: Dr. 

CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO), RECORRIDO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. 

(Advs: Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso 

Extraordinário.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)
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Protocolo Número/Ano: 160321 / 2014 RECURSO ESPECIAL 160321/2014 

INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 

107373/2014 - CLASSE 206-CNJ - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - 

TECNODIGITAL - JAIME FAZOLO - EPP (Advs: Dr. MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA), RECORRIDO(S) - CONDOMÍNIO CENTRO 

EMPRESARIAL CUIABÁ

Decisão: Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 43514 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

43514/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 80334/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE RECORRENTE(S) - BANCO SAFRA S.A. (Advs: Dr. CELSO 

MARCON, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MARLENE LEITE SOARES 

(Advs: Dr(a). MARILENE CORRÊA RAMOS)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 74506 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

74506/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 107973/2013 - CLASSE: CNJ-202) - COMARCA 

CAPITAL RECORRENTE(S) - JOÃO EVANGELISTA BASTOS (Advs: Dr. 

ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (SOB LIQUIDAÇAO 

EXTRAJUDICIAL ) (Advs: Dr(a). CARLA DA PRATO CAMPOS, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Intimação do Vice-Presidente

 Protocolo: 151842/2014

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 139310/2012 - Classe: CNJ-198)

 Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BUNGE ALIMENTOS S. A.

 Advogado(s): Dr. FÁBIO SCHNEIDER e OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): ADM DO BRASIL LTDA

 Advogado(s): Dr. EDIR BRAGA JÚNIOR e OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 147142/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

51334/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E

 PREVIDÊNCIA S. A. (ATUAL DENOMINAÇÃO

 SANTANDER BRASIL SEGUROS S. A.)

 Advogado(s): Dr. DIEGO JOSÉ DA SILVA

 Dr(a). CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO

 Dr(a). DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA

 RECORRIDO(S): KELLY CRISTINA ARTIAGA DO AMARAL E

 OUTRO(s)

 Advogado(s): Dra. FABIANA SUMIYOSHI KAWATABE

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 150696/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 126165/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

 Advogado(s): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ADELAIDE PINTO DE QUEIROZ E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. ANTONIO CAMARGO JUNIOR e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 150695/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 126160/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

 Advogado(s): Dr(a). ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE

 Dr. MAURO PAULO GALERA MARI e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): NOBURU ONISHI

 Advogado(s): Dr. ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JÚNIOR

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 158347/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 124031/2012 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 Advogado(s): Dra. ANA PAULA SIGARINI GARCIA

 Dr(a). PAULA RODRIGUES DA SILVA

 Dra. GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ

 Dr. FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO

 Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): LEONEL PEGORARO

 Advogado(s): Dr(a). TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA

 Dr. SELSO LOPES DE CARVALHO

 Dr(a). TIAGO CANAN

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 150706/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 125357/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

 Advogado(s): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ALBANO KOHLER SOBRINHO E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. ANTONIO CAMARGO JUNIOR

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 150580/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

94285/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 Advogado(s): Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): AUTO POSTO DENISE LTDA - EPP E OUTRO(s)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 150702/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 126159/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

 Advogado(s): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ANÁLIA MARIA DE CARVALHO FERREIRA E

 OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. LEONARDO FRANÇA ARAÚJO e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 150709/2014
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RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 126163/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

 Advogado(s): Dr(a). ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE

 Dr. MAURO PAULO GALERA MARI e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): GILDAZIO LOPES

 Advogado(s): Dr(a). GASTÃO DE MATOS JUNIOR

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 157791/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 152008/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

 LTDA. E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO

 Dr. PAULO INÁCIO HELENE LESSA

 AGRAVADO(S): MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 Advogado(s): Dr. ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 145080/2014

RECURSO ORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Mandado de 

Segurança 124286/2013 - Classe: CNJ-120)

Origem: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS

 Advogado(s): Dra. DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr(a). PAULO CÉSAR DE CARVALHO GOMES

 JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 151412/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 40990/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): AUTO MAYRA LTDA.

 Advogado(s): Dr. JÚLIO ASSIS GEHLEN E OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr. PAULO HENRIQUE PROCÓPIO FLORÊNCIO

 – PROCURADOR DO ESTADO

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 144574/2014

 RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

37222/2014 - Classe: CNJ-198)

 Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): POSTO RIBEIRINHO LTDA

 Advogado(s): Dr(a). ODAIR A. BUSÍQUIA e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): TOSIN E CIA. LTDA. - EPP E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr(a). CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA

 Dr. SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 143171/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

134156/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS

 Advogado(s): Dr. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): CRISTIANE SAAD

 Advogado(s): Dr(a). RODRIGO POUSO MIRANDA e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 138901/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

98679/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): IVETE ZIMMERMANN E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr(a). EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA

 RECORRIDO(S): ARARÊ VARGAS FORTES E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. GECIONE DIAS ANDRADE

 RECORRIDO(S): MARIA TEREZA PEREIRA DE SOUZA

 Advogado(s): Dr(a). CRISTIANO MARTINS COSTA KESSLER

 Intimação: Aos recorridos para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 130010/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 54293/2012 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): ERIVALDO BATISTA DE BRITO

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 AGRAVADO(S): ITAU SEGUROS S. A.

 Advogado(s): Dr(a). PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO

 Dr(a). SERGIO BERMUDES

 Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 143586/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

41766/2010 - Classe: CNJ-198)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 Advogado(s): Dr. JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR

 DO ESTADO e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): SADIA S. A.

 Advogado(s): Dr. EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS e

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140443/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

100977/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): JAIME LUIS MURARO E OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr. LUIZ MARIANO BRIDI

 Dr. JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES

 Dra. MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 VIEIRA BARROS e OUTRO(S)

 RECORRENTE(S): OLGA RAMANHUK MURARO

 RECORRIDO(S): MARIA ABADIA CARVALHO E SILVA

 Advogado(s): Dr. PEDRO GILMAR VAN DER SAND e

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 115851/2014
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RECURSO ORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Mandado de 

Segurança 26752/2014 - Classe: CNJ-120)

Origem: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): LOGOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 PLANEJADOS LTDA. E OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr(a). GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JR

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Dr. DANIEL COSTA DE MELO – PROCURADOR

 DO ESTADO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 134477/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 145901/2012 - Classe: CNJ-202)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): JOÃO AMPÉLIO BETTIO

 Advogado(s): Dra. ALINE MORGANA BETTIO

 AGRAVADO(S): ELOY GRAPEGGIA

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 145330/2014

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 5800/2013 - Classe: CNJ-198)

 Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): RIO CORRENTE AGRÍCOLA S.A. E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): IVAILTON VILELA DE MORAES

 Advogado(s): Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA e OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 147091/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 12552/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): RODERJAN & CIA LTDA E OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr(a). IRAJÁ REZENDE LACERDA e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E SUA ESPOSA

 Advogado(s): Dr. VALDECIR PAGANI e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 147865/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

110608/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ANTONIA MARTINS

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

 Advogado: Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI e OUTROS

Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 148557/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

79292/2011 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): GERALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): ITAÚ SEGUROS S. A.

 Advogado: Dr. OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR e OUTROS

Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 148559/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

81005/2011 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): K. L. S. E. REPRES. POR SUA MÃE ELIANE

 SCHELL CAMARGO E OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE

 SEGURO DPVAT S. A.

 Advogado: Dr. RENATO CHAGAS DA SILVA

 Dr. MARCOS VINÍCIUS LUCCA BOLIGON E OUTROS

Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 148563/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

87938/2012 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): RAFAEL GARCIA DE MOURA

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 Advogado: Dr. RENATO CHAGAS DA SILVA E OUTROS

Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 148567/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

90336/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): EDSON ALVES PERROT FILHO

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 Advogado: Dr. RENATO CHAGAS DA SILVA E OUTROS

Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 137041/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

67351/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): CLAUDIO EVANGELISTA DA SILVA AGUIAR

 Advogado(s): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 Advogado(s): Dr(a). FAGNER DA SILVA BOTOF

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 142584/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 135494/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): T.R.S.C. E K.A.S.C., REPRESENTADOS PELA

 MÃE F.S.S.

 Advogado(s): Dra. ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS –

 DEFENSORA PÚBLICA

 Dr(a). REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO –

 DEFENSORA PÚBLICA

 RECORRIDO(S): K.M.S.C.

 Advogado(s): Dra. LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.
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 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

 

Protocolo: 137662/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

53627/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): SEBASTIANA AUREA LEITE

 Advogado: Dr. WILSON MOLINA PORTO E OUTROS

RECORRIDO(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

 Advogado: DR. Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

 DR. Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA E OUTROS 

Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE 

 

Protocolo: 145195/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

3416/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

 Advogado(s): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 RECORRIDO(S): JEOVANI RIBEIRO DA GAMA

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 141639/2014

 RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 60248/2014 - Classe: CNJ-202)

 Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA E

 OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr(a). HERMES BEZERRA DA SILVA

 RECORRIDO(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 141642/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 60248/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA E

 OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr(a). HERMES BEZERRA DA SILVA NETO

 RECORRIDO(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 142383/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

67435/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ODAIL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

 Advogado(s): Dr(a). MARCOS VINICIOS LUCCA BOLIGON

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140109/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 53704/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

 INVESTIMENTO S. A.

 Advogado(s): Dr(a). MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 RECORRIDO(S): CAMILIA BOTELHO DOS SANTOS SILVA

 Advogado(s): Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 139906/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 138869/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): ALDO ELIAS HENKE

 Advogado(s): Dr. ANTÔNIO LUIZ DE DEUS JÚNIOR

 AGRAVADO(S): RESIDENCIAL JARDIM ITALIA II

 Advogado(s): Dr. ALE ARFUX JÚNIOR e OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 142894/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

40351/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): EDELMIR ANTONIO GUARNIERI

 Advogado(s): Dr. VALTER VICENTE LEON

 RECORRIDO(S): AMBROSIO BORIN E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. EDUARDO ANTUNES SEGATO e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 143415/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 57606/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): JOÃO GERALDO MARCÍLIO E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. ELLY CARVALHO JÚNIOR

 RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

 Advogado(s): Dra. PATRÍCIA QUESSADA MILAN e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 143416/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 57606/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): JOÃO GERALDO MARCÍLIO E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. ELLY CARVALHO JÚNIOR

 RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

 Advogado(s): Dra. PATRÍCIA QUESSADA MILAN e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 135142/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 103024/2012 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): ROMES DA MOTA SOARES

 Advogado(s): Dr. MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN

 AGRAVADO(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

 Advogado(s): Dr. LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

 Dra. ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 146835/2014
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RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 48820/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): LUIZ GUERREIRO JÚNIOR

 Advogado(s): Dr. FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

 OUTRO(S)

 RECORRENTE(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO

 Advogado(s): Dr. FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

 OUTRO(S)

 RECORRENTE(S): L.G. AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. MARCOS TOMÁS CASTANHA

 Dr. CARLOS ALBERTO DO PRADO

 Dr. FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): VITÓRIO VALDEMAR FÁVERO

 Advogado(s): Dr. ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140621/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 103986/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S. A.

 Advogado(s): Dr(a). ANDRÉ LUIS RUFINO

 Dr(a). FERNANDO BUONACORSO

 Dr. MARCOS ANTÔNIO KAWAMURA

 AGRAVADO(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S. A.

 Advogado(s): Dr. RONDON BRASIL VIEGAS

 Dr. FABER VIEGAS e OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 117986/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo Regimental - Classe: CNJ-206)(Interposto nos 

autos do(a) Apelação 135240/2012 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): PAULO ALBERTO DE SOUZA

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO e OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

 Advogado(s): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Dr. OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 79140/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Mandado de 

Segurança 123007/2013 - Classe: CNJ-120)

Origem: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RECORRIDO(S): ARLETE GOMES E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dra. IGNEZ MARIA MENDES LINHARES

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 145525/2014

 RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 37008/2014 - Classe: CNJ-202)

 Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO BBM S. A.

 Advogado(s): Dr(a). MARCELO ALEXANDRE LOPES

 Dr. JOAQUIM FELIPE SPADONI

 Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA

 RECORRIDO(S): USINA JACIARA S/A E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 Dr(a). REINALDO DE TOLEDO MALULI

 OUTRO(S)

 INTERESSADO(S): THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, IND. E 

COM, IMPORT. E EXPORT DE EQUIP LTDA

 INTERESSADO(S): BRASIL CENTRAL MÁQUINS E EQUIPAMENTOS

 AGRÍCOLAS LTDA

 INTERESSADO(S): IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 INTERESSADO(S): ZEFERINO CAMILO DE SOUZA

 INTERESSADO(S): ESPOLIO DE JOSÉ BENTO BATISTA

 INTERESSADO(S): IRUSA ROLAMENTOS LTDA

 INTERESSADO(S): MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA

 INTERESSADO(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRJUDICIAL

 INTERESSADO(S): LATIN MAERICA EXPORT FINANCE FUND LTD

 INTERESSADO(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 INTERESSADO(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

 INTERESSADO(S): ING BANK N.V. - HOLANDA

 INTERESSADO(S): ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INV. EM

 DIREITOS CRED. FINANCEIROS AGROPECUARIOS

 INTERESSADO(S): CZARNIKOW BRASIL LTDA

 INTERESSADO(S): EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 INTERESSADO(S): BANCO BBM S/A

 INTERESSADO(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

 Advogado(s): Dr(a). THOMAZ LUIZ SANT ANA e OUTRO(S)

 INTERESSADO(S): BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

 INTERESSADO(S): ALISSON LUAN DE CAMPOS

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140738/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 73942/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): LUIZ CARLOS ALVES DE MELO E SUA ESPOSA

 Advogado(s): Dr. JULIERME ROMERO

 AGRAVADO(S): NILO SANTIAGO VIANA

 Advogado(s): Dr(a). GUIOMAR MOURA DE CARVALHO

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 139811/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 75993/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.

 Advogado(s): Dr(a). NADIR GONÇALVES DE AQUINO

 Dr. MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA

 Dr. HOMERO STABELINE MINHOTO

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): RAÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 Advogado(s): Dr. JOSÉ BERILO DOS SANTOS

 Dr. JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR

 Dr. DAGOBERTO MARIANO BERNARDI

 AGRAVADO(S): ANTÔNIO LUIZ GIACOMELLI

 Advogado(s): Dr. PAULO EURICO MARQUES LUZ

 Dr. MARCELO ANGELO DE MACEDO

 Intimação: Aos agravados para apresentarem contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 145205/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

22707/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ANTONIO VALDENIO BEZERRA OLIVEIRA

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

 GERAIS

 Advogado(s): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

 Dr(a). LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS

 SANTOS

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 133188/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 72142/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): MARCELO AGRICULA DA SILVA

 Advogado(s): Dr. WILSON MOLINA PORTO

 AGRAVADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 Advogado(s): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

 Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 93171/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 43663/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): LUIZ ZANINI NETO E SUA ESPOSA

 Advogado(s): Dra. THAIS SVERSUT e OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.

 Advogado(s): Dr. CELSO UMBERTO LUCHESI e OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 133480/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

125734/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): EDNO FRANCISCO DE PAULA

 Advogado(s): Dra. RENATA FARIA DE OLIVEIA

 RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): DR. ADÉRZIO RAMIRES DE MESQUISTA –

 PROC. ESTADO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 133479/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

125734/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): EDNO FRANCISCO DE PAULA

 Advogado(s): Dra. RENATA FARIA DE OLIVEIA

 RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): DR. ADÉRZIO RAMIRES DE MESQUISTA –

 PROC. ESTADO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 141572/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos de Reexame 

Necessário 77509/2013 - Classe: CNJ-199)

Origem : COMARCA CAPITAL

 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr(a). WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA

 - PROC. DO ESTADO

 INTERESSADO(S): M. V. FERREIRA REFRIGERAÇÃO - ME

 Advogado(s): Dra. RENATA PIMENTA DE MEDEIROS

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 126570/2014

 RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

141424/2013 - Classe: CNJ-198)

 Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

 LTDA

 Advogado(s): Dr. EVANDRO SILVA FERREIRA E OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): MÁRCIO JOSÉ FANTINEL BALDO

 Advogado(s): Dr. CRISTIANO PIZZATO E OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 148708/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 86156/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 Advogado(s): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

 Dra. ANA MARIA FERREIRA LEITE

 Dr. SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA E OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): VANDERLEI ZAMBONI E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. WILSON MASSAIUKI SIO JÚNIOR e OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 144661/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 84400/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE

 TRABALHO MÉDICO

 Advogado(s): Dr(a). SCHEILLA C. L. MORAES

 Dr. JOAQUIM FELIPE SPADONI

 Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): E. V. C. D. C., REPRESENTADA POR SUA MÃE

 NATALIE LOMBARDO CASTILHO

 Advogado(s): Dra. MARILEI SCHUSTER

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 144725/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 114152/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): MULTIGRAIN S/A

 Advogado(s): Dr. PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ANTÔNIO SÉRGIO LOPES ROSSANI

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 144504/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

61381/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): CARMELINA ALVES DA SILVA

 Advogado(s): Dr(a). MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
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 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): ITAÚ SEGUROS S. A.

 Advogado(s): Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 147251/2014

RECURSO ORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Mandado de 

Segurança 125857/2014 - Classe: CNJ-120)

Origem: TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): JURANDI ALVES CAETANO

 Advogado(s): Dr(a). THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

 RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr. JENZ PROCHNOW JÚNIOR - PROCURADOR

 DO ESTADO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 133058/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 28876/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): VALTER LEAL FILIZZOLA E OUTRO(s)

 Advogado(s): DR. CARLOS ALBERTO DESTRO

 AGRAVADO(S): JOSÉ DONIZETI RODRIGUES E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. ROBERTO ZAMPERI

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 142576/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

115138/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE AVELINO VENZON

 Advogado(s): Dr. LEONARDO RANDAZZO NETO

 RECORRIDO(S): COOPACEL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA

 MISTA DO CERRADO LTDA

 Advogado: Dr. SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 143316/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

22704/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): VISVALDO ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR

 Advogado(s): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO

 RECORRIDO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 Advogado(s): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 145453/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

32486/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ELISEU CAMPIDELLI

 Advogado(s): Dr(a). MAURO ROSALINO BREDA

 Dr. MICHELL ANTONIO BREDA

 RECORRIDO(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA.

 Advogado(s): Dr. JOÃO PAULO MORESCHI E OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 145675/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

12824/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 Advogado(s): Dr. SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ

 RECORRIDO(S): NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTA LTDA

 Advogado(s): Dr. JOSÉ MAHMOUD AYOUB BARROS LUBBAD

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 145187/2014

 RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 126871/2014 - Classe: CNJ-202)

 Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BENEDITO DE ARRUDA E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. MARIO MARCONDES NASCIMENTO

 Dr. JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

 RECORRIDO(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE

 SEGUROS GERAIS S. A.

 Advogado(s): Dra. ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS E OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 119900/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 5945/2012 - Classe: CNJ-202)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BRASIL TELECOM S. A.

 Advogado(s): Dr(a). MONICA CRISTINA FELIZARDO

 VASCONCELLOS

 Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): MARGARIDA SEBASTIANA DOS SANTOS

 FRANCISCO

 Advogado(s): Dr. RUY FERREIRA JÚNIOR

 Dr(a). DONIZETI LAMIN

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140467/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

34127/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): WALTER LOPES FARIAS

 Advogado(s): Dr. GILMAR MOURA DE SOUZA

 RECORRIDO(S): RONALDE AFONSO CECON

 Advogado(s): Dr. LEOVERAL FRANCISCO LOPES E OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140468/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

34127/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): WALTER LOPES FARIAS

 Advogado(s): Dr. GILMAR MOURA DE SOUZA

 RECORRIDO(S): RONALDE AFONSO CECON

 Advogado(s): Dr. LEOVERAL FRANCISCO LOPES

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
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 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 134617/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 149758/2012 - Classe: CNJ-202)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 LTDA.

 Advogado(s): Dr. GELSON LUÍS GALL DE OLIVEIRA

 AGRAVADO(S): BUNGE ALIMENTOS S. A.

 Advogado(s): Dr(a). RONALDO REYES

 Dr(a). JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES

 Dra. MARINA LIMA RASSI

 Dr(a). FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA

 Dr(a). JOSÉ VALÉRIO JÚNIOR E OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): DANIEL MONTORO

 Advogado(s): Dr. LUÍS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

 OUTRO(S)

 Intimação: Aos agravados para apresentarem contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 143945/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 29328/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): ELEVADORES OTIS LTDA

 Advogado(s): Dr(a). HERMANO DE VILLEMOR AMARAL(NETO)

 Dr. FÁBIO SCHNEIDER E OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): CONDOMINIO EDIFICIO TORRES DO PARQUE

 Advogado(s): Dr(a). MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 139190/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

37667/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO

 Advogado(s): Dr. DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO

 RECORRIDO(S): IVAN SMILJANIC NETO E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 147041/2014

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 52845/2013 - Classe: CNJ-198)

 Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): ADIR ENAR DE VLIEGER

 Advogado(s): Dr. ARI BORBA DE OLIVEIRA

 AGRAVADO(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

 Advogado(s): Dr. JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 140859/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 131566/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): CNH LATIN AMÉRICA LTDA

 Advogado(s): Dr. FLAVIO LUIZ YARSHELL

 Dr. CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI

 AGRAVADO(S): EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA

 Advogado(s): Dr(a). JORGE LUIZ MINAGLIA JAUDY

 Dr. JOAQUIM FELIPE SPADONI E OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 147736/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

52239/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): TEREZA NEVES DE OLIVEIRA

 Advogado(s): Dra. MARIA LUZIANE RIBEIRO BRITO - DEF.

 PÚBLICA E OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

 Advogado(s): Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 139450/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação / 

Reexame Necessário 48459/2013 - Classe: CNJ-1728)

Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO

 GROSSO

 RECORRIDO(S): CLODOALDO TIAGO DE QUEIROZ

 Advogado(s): Dra. BENEDITA IVONE ADORNO

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 130932/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 85486/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

 ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR

 Dr. EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS

 AGRAVADO(S): BANCO VOTORANTIM S. A.

 Advogado(s): Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 130922/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 86403/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

 ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR

 Dr(a). EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS

 AGRAVADO(S): BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

 Advogado(s): Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 138517/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 119896/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
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 INVESTIMENTO S. A.

 Advogado(s): Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 Dr(a). MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): FÁBIO DA SILVA ARAÚJO

 Advogado(s): Dr(a). MARCIO RIBEIRO DA ROCHA

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 134906/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 129710/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): SILVIA CRISTINA JARDIM RODRIGUES

 Advogado(s): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO E OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 Advogado(s): Dr. OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 142226/2014

 RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 129099/2012 - Classe: CNJ-202)

 Origem: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): FAVORINO DAL PAI

 Advogado(s): Dr. FERNANDO ULYSSES PAGLIARI

 Dr. ALEXANDRE SLHESSARENKO

 Dra. DILMA GUIMARÃES NOVAIS

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): SILVIO WANDER CIMITAN

 Advogado(s): Dr. DANIEL WINTER E OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 107690/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 27318/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): VALDEMIRO GUENO E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dra. PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE

 Dr. LEONARDO RANDAZZO NETO

 RECORRIDO(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 Advogado(s): Dr(a). ADRIANE MARCON

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 138728/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 35051/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): LUCIELE GNOATTO

 Advogado(s): Dr(a). TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA

 Dr. SELSO LOPES DE CARVALHO

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E

 CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE - UNIC

 PRIMAVERA DO LESTE

 Advogado(s): Dra. MARILEI SCHUSTER E OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 138737/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 99169/2013 - Classe: CNJ-202)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

 Advogado(s): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI

 Dra. LUCIANA JOANUCCI MOTTI

 Dr. GERSON DA SILVA OLIVEIRA

 AGRAVADO(S): LOPES E VILELA LTDA ME

 Advogado(s): Dr. ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO

 Dr. LEONARDO REIS BREGUNCI

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 138373/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 32989/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BUNGE ALIMENTOS S. A.

 Advogado(s): Dr(a). FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): JOCELI RODRIGUES E SUA ESPOSA

 Advogado(s): Dr. ISAIAS CAMPOS FILHO E OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 139376/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 79992/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): LINDEIA SOBRINHO DAVID

 Advogado(s): Dr(a). WILSON MOLINA PORTO e OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

 Advogado(s): Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 134664/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

96597/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dra. MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA –

 PROCURADORA DO ESTADO

 RECORRIDO(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO

 PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUB-SEDE

 CUIABÁ

 Advogado(s): Dr. BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

 Protocolo: 146763/2014

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 27897/2013 - Classe: CNJ-202)

 Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): MARIA SELMA VALOES E OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr. ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA

 AGRAVADO(S): ESPOLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES E

 OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr. MÁRIO TAKATSUKA
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 LITISCONSORTE(S):RENATO GOMES NERY E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. RENATO GOMES NERY

 Dr. JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 129154/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

7607/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): CLECI DOS SANTOS KOZAN

 Advogado(s): Dr. MARCEL LOUZICH COELHO

 RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 Advogado(s): Dr(a). PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE –

 PROCURADORA DO MUNICÍPIO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 129153/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

7607/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): CLECI DOS SANTOS KOZAN

 Advogado(s): Dr. MARCEL LOUZICH COELHO

 RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 Advogado(s): Dr(a). PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE –

 PROCURADORA DO MUNICÍPIO

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 134505/2014

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Interposto nos autos do(a) Apelação 

125999/2013 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ROSILDA DA SILVA FONSECA E OUTRO(s)

 Advogado(s): Dr. BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 Advogado(s): Dra. LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA

 - PROC. MUN.

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 144673/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Apelação 

58314/2014 - Classe: CNJ-198)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): ALCIDES PEZARINI E SUA ESPOSA

 Advogado(s): Dr. ALEXANDRE MAZZER CARDOSO

 OUTRO(S)

 RECORRIDO(S): COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES

 RURAIS DO VALE DO CARANGOLA LTDA

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 138250/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação 45818/2011 - Classe: CNJ-198)

Origem: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S. A. SUCESSOR LEGAL DO

 BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S. A. - BCN

 Advogado(s): Dr(a). DOUGLAS T. MAGALHÃES

 Dr. MAURO PAULO GALERA MARI

 OUTRO(S)

 AGRAVADO(S): ANTÔNIO HUMBERTO DE OLIVEIRA E SUA

 ESPOSA

 Advogado(s): Dr(a). THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA

 Dra. ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE

 MENDONÇA

 Dra. NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA

 OUTRO(S)

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 142212/2014

RECURSO ESPECIAL (Interposto nos autos do(a) Agravo de 

Instrumento 85860/2014 - Classe: CNJ-202)

Origem: QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 RECORRENTE(S): BANCO PANAMERICANO S. A.

 Advogado(s): Dr(a). ROSÂNGELA DA ROSA CORREA

 RECORRIDO(S): EILI RODRIGUES

 Intimação: Ao recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

Protocolo: 142252/2014

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STJ (Interposto nos 

autos do(a) Apelação / Reexame Necessário 29506/2013 - Classe: 

CNJ-1728)

Origem: QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

 AGRAVANTE(S): SONIA MARIA RONDON DE ARRUDA

 Advogado(s): Dr(a). GRACIELA FARIA - DEFENSORA PÚBLICA

 DE 2ª INSTÂNCIA

 AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 Advogado(s): Dr(a). LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA

 Intimação: Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo.

 Ass.) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, VICE-PRESIDENTE

  

SECRETARIA AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA, em Cuiabá, 20 de

 janeiro de 2015.

  

Bel.ª PAULA FERNANDA DA SILVA XAVIER PARANAGUÁ

 Diretora

  

 
Protocolo Número/Ano: 117405 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

117405/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 3923/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - BANCO 

BRADESCO S. A. (Advs: Dr. MAURO PAULO GALERA MARI, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MAGALI XAVIER RECHSTEINER (Advs: Dra. 

JAQUELINE SANTOS DAMACENO), RECORRIDO(S) - DELMA FORTE BELO 

E OUTRO(s) (Advs: Dra. IONI FERREIRA CASTRO, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao Recorrente para complementar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o valor referente aos portes de remessa e 

retorno, sob pena de deserção, conforme estabelece o artigo 

511, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 156109 / 2014 RECURSO ESPECIAL 156109/2014 

INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO N. 85523/2014 - CLASSE 

198-CNJ - COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ITAÚ UNIBANCO S. A. 

(Advs: Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, Dr(a). MARCOS 

ANDRÉ HONDA FLORES), RECORRIDO(S) - AGÊNCIA DE TURISMO 

HALLEY LTDA

INTIMAÇÃO AO RECORRENTE para, querendo, 

complementar, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor referente 

aos portes de remessa e retorno, sob pena de deserção, 

conforme estabelece o artigo 511, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 70031 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

70031/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 132599/2012 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE SINOP RECORRENTE(S) - 

COLONIZADORA SINOP S. A. (Advs: Dr. ADRIANO HERRERA BERTONE 
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GUSSI, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S. A. (Advs: Dra. OZANA BAPTISTA GUSMÃO, 

Dr(a). SAMIR BENNETT BUAINAIN, Dr(a). OUTRO(S))

INTIMAÇÃO AO RECORRENTE para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, complementar o valor, sob pena de deserção, tendo em 

vista a certidão de fl. 500-TJ, informando o pagamento a 

menor referente aos portes de remessa e retorno.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 38782 / 1999 RAI AO STF Nº 

38782/1999(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 19.552 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - SHELL 

BRASIL S.A. (Advs: Dr(a). SERGIO BERMUDES, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - BERTIN E CARLOS GALVAN LTDA. (Advs: Dr. ANTÔNIO 

CHECCHIN JÚNIOR)

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para manifestar em 5 (cinco) 

dias, tendo em vista a certidão de fl. 931-TJMT, que informa o 

provimento do Recurso Especial, anulando o processo 

principal desde a sentença, o que implica a perda 

superveniente do objeto do presente Agravo ao STF.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 141148 / 2014 RECURSO ESPECIAL 141148/2014 

INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO N. 92049/2013 - CLASSE 

198-CNJ - COMARCA DE ÁGUA BOA RECORRENTE(S) - RODRIGO 

ZAMPOLI PEREIRA (Advs: Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA), RECORRIDO(S) - 

CRISTINA DA SILVA ROCHA (Advs: Dr. ANDRÉ LUIZ SOARES 

BERNARDES, Dr. VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO)

INTIMAÇÃO AO RECORRIDO para apresentar contrarrazões 

ao Recurso Especial.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 48014 / 2014 REC. ESPECIAL Nº 

48014/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 108307/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE ALTA FLORESTA RECORRENTE(S) - 

BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, 

Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - BRUNO CAETANO MORO E OUTRO(s)

INTIMAÇÃO AO RECORRENTE para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar o pagamento da referida despesa, em 

cumprimento ao que determina o item 07 da Tabela A da Lei 

7.603/2001.

Ass.: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (VICE-PRESIDENTE)

Corregedoria-Geral da Justiça

Edital

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

 Recurso Administrativo – 22/2014-DOF – Comarca de Brasnorte – 

Id. 107401-90/2014

 RECORRENTES: EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - Registrador do Cartório 

do 1º Ofício de Brasnorte e ROSÂNGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA 

SILVA - Registardora/Notária do Cartório 2º Ofício da Comarca de 

Brasnorte/MT

 ADVOGADO: DRA. MILENA RODRIGUES DA SILVA – OAB/MT 15.446-O

ASSUNTO: Recorre da decisão proferida pelo Juiz do Foro da Comarca de 

Brasnorte, determinando que retire algumas despesas do livro Diário 

Auxiliar que não condiz com a serventia e refaça o referido livro 

estabelecido pelo Provimento nº 34/2014-CGJ e etc.

 DECISÃO: "(...) Ante o exposto, opinamos pelo não provimento do pleito 

de declaração de que a serventia não possui a renda a ser depositada em 

conta única. III – Dispositivo Diante do exposto, opinamos pelo NÃO 

CONHECIMENTO, eis que intempestivo, do recurso administrativo 

interposto por Ezequias Vicente da Silva. Opinamos ainda pelo 

NÃOCONHECIMENTO referente ao aluguel do Cartório do 1º Ofício 

(ausência de interesse recursal) e pelo CONHECIMENTO PARCIAL e 

IMPROVIMENTO do recurso interposto por Rosângela Conceição 

Rodrigues da Silva, entretanto, considerando que a recorrente 

depositou indevidamente a quantia de R$ 11.352,00 (onze mil 

trezentos e cinquenta e dois reais) na conta vinculada ao Processo 

Administrativo nº 996-55.2013 – 52584, sugerimos o levantamento 

do montante em seu favor. Sugerimos ainda que o Diretor do Foro 

proceda ao desmembramento dos autos de modo que exista procedimento 

individualizado para fiscalização dos Cartórios do 1º e 2º Ofício da 

Comarca de Brasnorte/MT, principalmente, com o intuito de se evitar 

possíveis confusões na conta única vinculada ao feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de novembro de 2014. Antônio Veloso Peleja 

Júnior-Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Homologo o 

parecer. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 25 de novembro 

de 2014. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO-Corregedor 

Geral de Justiça".

 Departamento de Orientação e Fiscalização em Cuiabá, 09 de dezembro 

de 2014.

 Belª. NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

Diretora do Departamento de Orientação e Fiscalização

Recomendação Conjunta

Informação

 RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 01/2014

  

Dispõe sobre a competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual 

da Infância e da Juventude no caso de pedido de autorização para 

trabalho, inclusive artístico e desportivo, de crianças e adolescentes.

  

A Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 

Vigésima Terceira Região, a Corregedoria-Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Ministério 

Público do Trabalho da Vigésima Terceira Região e o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições,

  

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 consagra o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente 

em seu art. 227;

  

CONSIDERANDO os termos do art. 7º, inciso XXXIII, da CRF/88;

  

CONSIDERANDO o princípio constitucionalmente assegurado de razoável 

duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CRF/88.

  

CONSIDERANDO o compromisso assumido pelo Brasil de eliminar as 

piores formas de trabalho infantil até 2015 e todas as formas até 2020;

  

CONSIDERANDO o Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008, que 

regulamenta os artigos 3º, alínea "d", e 4º da Convenção 182 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT);

  

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) consubstanciam normas de 

proteção à integridade física, psíquica e moral à população infanto-juvenil;

  

CONSIDERANDO que a Convenção n. 138 da Organização Internacional 

do Trabalho, adotada pelo Brasil, prevê a possibilidade de concessão de 

autorização de trabalho da criança e do adolescente, pela autoridade 

competente, nos termos do seu art. 8.1;

  

CONSIDERANDO as conclusões do I Encontro Nacional sobre Trabalho 

Infantil, realizado em Brasília-DF, no dia 22 de agosto de 2012, que 

reconheceram a competência da Justiça do Trabalho para apreciar os 

pedidos de autorização para trabalho de crianças e adolescentes;

  

CONSIDERANDO que a Carta de Brasília, aclamada pela assembleia do 

"Seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho", 

ocorrido em Brasília-DF, no dia 11 de outubro de 2012, reconheceu a 

competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos de autorização 

para trabalho de crianças e adolescentes;

  

CONSIDERANDO as reiteradas dúvidas sobre a competência material para 

apreciar os pedidos de autorização para trabalho infanto-juvenil, inclusive 

artístico e desportivo,
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RESOLVEM:

  

Art. 1º. Recomendar aos Juízes de Direito da Infância e da Juventude, aos 

Juízes do Trabalho da Vigésima Terceira Região, aos Membros do 

Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho da Vigésima 

Terceira Região, que tomem como diretriz, para efeito de competência:

  

I – As causas que tenham como amparo os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente e sua proteção integral, nos termos da Lei 

8.069, de 13 de julho de 1990, inserem-se no âmbito da competência dos 

Juízes de Direito da Infância e da Juventude;

  

II – As causas que tenham como fundamento a autorização para trabalho 

de crianças e adolescentes, inclusive artísticos e desportivo, e outras 

questões conexas derivadas dessas relações de trabalho e emprego, 

debatidas em ações individuais e coletivas, inserem-se no âmbito da 

competência dos Juízes do Trabalho, nos termos do art. 114, incisos I e IX, 

da Constituição da República.

  

Art. 2°. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.

  

Cuiabá, sexta-feira, 19 de dezembro de 2014.

  

Desembargador EDSON BUENO DE SOUZA

Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima 

Terceira Região

  

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Corregedor Geral da Justiça Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

  

Procurador-Chefe, em exercício, RENAN BERNARDI KALIL

Procuradoria Regional do Trabalho da Vigésima Terceira Região Ministério 

Público do Trabalho em Mato Grosso

  

Procurador-Geral de Justiça PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 .x.

 Departamento de Orientação e Fiscalização da Secretaria da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

  

NILCEMEIRE DOS SANTOS VILELA

 Diretora do Departamento

  

Visto:

 LUSANIL EGUES DA CRUZ

 Coordenador da Secretaria da Corregedoria

Diretoria Geral

Portaria Presidência

PORTARIA N. 32/2015-PRES/DG         Estabelece a política de backup de 

dados a ser utilizada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos artigos 99, caput, da Constituição Federal, e 35, 

inciso LXXII, do Regimento Interno, eCONSIDERANDO a dependência 

crescente das atividades judiciais e administrativas do Poder Judiciário de 

Mato Grosso dos sistemas de informação;   CONSIDERANDO a 

necessidade de garantir a segurança das informações armazenadas nos 

servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso;CONSIDERANDO a 

necessidade de regulamentar o procedimento de cópia de segurança dos 

dados armazenados nos servidores do Poder Judiciário de Mato 

Grosso,RESOLVE:Art. 1º- Apresentar, por esta norma, diretrizes para a 

realização de backups dos dados armazenados nos servidores do Poder 

Judiciário de Mato Grosso.   CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   Art. 

2º- Para os fins desta portaria considera-se:   I - backup: é o processo de 

criação de cópias de segurança de dados que assegura a existência das 

informações para que possam ser recuperadas quando necessário;   II - 

backup full ( backup completo) : é a cópia de segurança dos arquivos 

especificados na estratégia de backup; III - backup incremental: é a cópia 

somente de arquivos novos ou modificadosdesde a última execução do 

backup; IV - mídias magnéticas (fitas de backup): é uma mídia 

dearmazenamento não-volátilque consiste em uma fita plástica coberta de 

materialmagnetizável; V - tape library: dispositivo robótico de 

armazenamento de mídias magnéticas (fitas de backup) utilizado para 

gravação de dados; VI - LTO (Linear Tape-Open): tecnologia de 

armazenamento de dados em fita magnética; VII – estratégia de backup ou 

backup policy: grupo de informações para execução de backups 

agendados;   VIII - periodicidade: frequência com que a cópia é executada; 

IX - local de armazenamento: local onde os backups serão gravados;   X - 

escopo: conteúdo armazenado na rede definidos em um backup policy; XI 

– documento de especificação de backup: documento que contém todas 

as informações necessárias para a realização de um backup; XII – 

servidor de produção: computador cuja finalidade é dar sustentação a 

execução de sistemas ou de serviços de tecnologia da informação, 

devidamente instalado pelo Departamento de Conectividade, mediante 

necessidade ou solicitação, para execução dos serviços ou por 

requisição da área demandante.   CAPÍTULO IIDA ESPECIFICAÇÃO DO 

BACKUPArt. 3º- Todo backup deve ser classificado em uma das seguintes 

categorias:   I - arquivos de texto ou documentos;II - arquivos de mídia;III - 

arquivos de e-mail;IV - fontes (artefatos) dos sistemas desenvolvidos pelo 

setor de desenvolvimento;V - servidores;VI - arquivos de banco de 

dados.Art. 4º- O documento de estratégia de backup deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações:   I - a categoria do backup;II - a 

frequência de realização do backup;III - o que deve ser copiado, ou seja, o 

escopo do backup;IV – o método de acesso aos dados;V – o local de 

armazenamento das cópias e as medidas de proteção dessas cópias;VI – 

os tipos de cópia de segurança a serem executadas;VII – a rotina de 

verificação de integridade (sucesso) do backup.§1º - O tempo de 

retenção é opcional e, quando não informado no documento de 

especificação de backup, será contínuo.   §2º - Toda implantação de novo 

backup ou alteração da especificação deve ser devidamente registrada 

em documento definido pelo Departamento de Conectividade.   §3º - 

Compete ao Departamento de Conectividade armazenar os registros de 

maneira segura para prevenir alterações, bem como para fins de auditoria 

e gestão de mudança.     CAPÍTULO IIIDO ARMAZENAMENTO DOS 

BACKUPSArt. 5º - Os backups serão armazenados em fitas magnéticas 

(mídias de backup) apropriadas para esse fim.Parágrafo único - Compete 

ao Departamento de Conectividade solicitar anualmente a inserção da 

previsão de aquisição das fitas no plano de trabalho anual (PTA).Art. 6º - 

A identificação das fitas em que serão armazenados os backups se dará 

da seguinte forma:   I - as fitas (mídias de backup e limpeza) são 

identificadas por etiquetas autoadesivas com numeração e código de 

barras;   II - as mídias que estiverem em uso ficarão alocadas dentro das 

tape libraries e as mídias já preenchidas serão armazenadas em locais 

definidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça.   Art. 7º- Os backups de 

arquivo serão armazenados conforme o tipo:   I - no caso dos tipos 

previstos nos incisos I, II, III, IV e V do art. 3º serão armazenadas em 

fitas;II – no backup previsto no inciso VI do art. 3º ocorrerá o 

armazenamento nas seguintes mídias:   a) em fitas devidamente 

identificadas, observado o disposto no art. 6º;b) em disco e, nesse caso, 

o armazenamento se limitará ao último backup full de cada banco de 

dados.     CAPÍTULO IVDO BACKUP DE ARQUIVOS     Art. 8º - Todo 

servidor de produção que armazene arquivos dos tipos previstos nos 

incisos I, II e III do art. 3º deverá ter a sua estratégia de backup criada pelo 

Departamento de Conectividade sem a necessidade de solicitação.   

Parágrafo Único - Caso seja detectada a realização de backup de arquivo 

impróprio, o Departamento de Conectividade deverá excluí-lo com posterior 

comunicação ao Coordenador de Tecnologia da Informação e ao 

responsável pelo arquivo.   Art. 9º - Não será realizado backup:   I - no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:da área de rede 

denominada “Todos”; dos servidores de testes e de homologação, salvo o 

previsto no parágrafo único deste artigo.   III - Não será realizado backup 

de servidores que não estiverem localizados nos Data Centers do Poder 

Judiciário, salvo solicitação expressa da área requisitante devidamente 

aprovada pelo Coordenador de Tecnologia da Informação.   IV - Não será 

realizado backup de arquivos armazenados em computadores desktop, 

salvo solicitação expressa da área requisitante devidamente aprovada 

pelo Coordenador de Tecnologia da Informação.Parágrafo único - 

Excepcionalmente poderá ser realizado backup dos servidores de testes e 

de homologação, com retenção máxima de 60 (sessenta dias), mediante 

solicitação expressa dessa necessidade pelo gestor da área demandante.     

CAPÍTULO VDO BACKUP DE FONTES E DOS ARTEFATOS DE SISTEMAS     

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 25 de 939



Art. 10 - O backup dos artefatos e fontes dos sistemas será realizado 

mediante solicitação do Diretor do Departamento de Desenvolvimento de 

Sistemas e Aplicações.   Parágrafo único - O armazenamento dos 

backups de fontes e artefatos de sistemas se dará conforme disposto no 

art. 7º desta norma.     CAPÍTULO VIDO BACKUP DE BANCO DE DADOS     

Art. 11 - O backup dos arquivos de banco de dados será realizado 

mediante solicitação do Diretor do Departamento de Administração de 

Banco de Dados.   Art. 12 - Para cada banco de dados que necessite do 

backup deverão ser realizados, pelo menos, os seguintes:   I - um backup 

incremental por dia;   I - um backup total por semana.   Parágrafo único- No 

último dia de cada mês deverá ser realizado um backup total de cada 

banco de dados.   Art. 13 - A retenção do backup de banco de dados se 

dará da seguinte forma:   I - os backups anuais de cada banco de dados 

serão mantidos por tempo indefinido;II - os backups mensais de cada 

banco de dados serão mantidos pelo menos por 12 (doze) meses;   III - os 

backups semanais de cada banco de dados serão mantidos pelo menos 

por 4 (quatro) semanas.   Art. 14 - A Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação deverá manter em disco os seguintes backups:I - o último 

backup mensal de cada banco de dados;   II - os 4 (quatro) últimos 

backups semanais de cada banco de dados.     CAPÍTULO VIIDO BACKUP 

DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO     Art. 15 - O backup dos servidores de 

aplicação será realizado mediante solicitação do Diretor do Departamento 

de Sistemas e Aplicações.   Art. 16 - Para cada servidor de aplicação que 

necessite do backup deverão ser realizados, pelo menos, os seguintes:   I 

- Um backup incremental por dia;   II - Um backup total por semana.   Art. 17 

- O backup de servidores de aplicação observará o disposto no Capítulo III 

desta portaria.   Art. 18 - O Departamento de Conectividade deverá manter 

em disco os seguintes backups:I - O último backup total de cada servidor 

de aplicação;   II - Todos os backups incrementais de cada servidor de 

aplicação realizados após o último backup total.     CAPÍTULO VIII DO 

CONTROLE DE EXECUÇÃO E DE INTEGRIDADE DA CÓPIA   Art. 19 - A 

execução das rotinas de backup será realizada por servidor especializado 

da área de Tecnologia da Informação.   Art. 20 - O procedimento a ser 

seguindo pelo servidor responsável pelo monitoramento das rotinas de 

cópia é dividido em três macros etapas: planejamento, execução e 

controle.   §1º - A etapa de planejamento objetiva a identificação dos 

repositórios de dados e a elaboração de estratégia de cópia eficiente para 

a recuperação das informações, mitigando sua perda e observando-se, 

no mínimo, os parâmetros estabelecidos no Capítulo III desta portaria.   §2º 

- A etapa de execução é normalmente automatizada e consiste na 

geração dos arquivos de cópia de segurança de cada repositório. Os 

arquivos resultantes podem ser únicos, em formato reconhecido pela 

própria solução implantada no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

podendo ou não ser compactados e/ou criptografados.   §3º - A etapa 

denominada controle visa garantir a efetividade das cópias, tanto no 

aspecto de assegurar o cumprimento da estratégia de backup 

(periodicidade, tipo de cópia, retenção, local de armazenamento, etc.), 

quanto na certificação de integridade dos arquivos de cópias resultantes 

da fase de execução.   §4º - A etapa de controle pode diagnosticar 

impropriedades da rotina de backup. Caso estas impropriedades 

comprometam definitivamente a eficiência de recuperação dos arquivos, a 

falha será notificada à Gerência responsável pela área.   §5º - A rotina 

dos trabalhos de backup obedecerá ao fluxo determinado pelo 

Departamento de Conectividade.   §6º - O Departamento de Conectividade 

deverá efetuar cópia dos dispositivos que armazenam os backups, 

sempre que estiverem próximos de esgotar a sua vida útil.CAPÍTULO 

IXTESTE DE RECUPERAÇÃO DE DADOSArt. 21 - Os testes serão 

realizados mensalmente e deverão obedecer os seguintes parâmetros:I - 

os testes serão realizados semanalmente;II - deverá ser restaurado pelo 

menos um backup de cada tipo especificado no art. 3º;   III - a realização 

dos testes e o seu resultado deverão ser registrados em documento 

próprio, conforme modelo estipulado pelo Departamento de 

Conectividade.Parágrafo único - Caso ocorra falha na restauração, o 

servidor responsável deverá informar expressamente a Gerência para 

que tome as medidas necessárias à correção do problema.CAPÍTULO XDA 

RECUPERAÇÃO DE DADOSArt. 22 - A recuperação de dados será 

realizada mediante solicitação que deverá conter, no mínimo, os seguintes 

requisitos:I - o nome do servidor a ser restaurado, na hipótese de ser um 

backup previsto no inciso V do artigo 3º;   II - o nome do banco de dados a 

ser restaurado, na hipótese de ser um backup previsto no inciso VI do 

artigo 3º;   III - nos casos dos tipos de backups previstos nos incisos I, II, III 

e IV do artigo 3ª, sempre que possível, deverá ser informado:   o nome do 

arquivo ou da pasta;o nome do servidor em que o arquivo ou a pasta 

estavam armazenados;o caminho de rede onde o arquivo ou a pasta 

estavam armazenados.§1º - Em todos os casos deverá ser informada a 

data estimada da qual se deseja restaurar o backup .§2º - O prazo para 

restauração do backup é de 72 (setenta e duas) horas corridas, podendo 

ser expandido a critério do Departamento de Conectividade quando a 

diferença entre a data da solicitação e a data estimada para restauração 

for superior a 6 (seis) meses.     CAPÍTULO XIDISPOSIÇÕES FINAIS Art. 23 

- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.   P. R. 

Cumpra-se.   Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.   Desembargador ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRIPresidente do Tribunal de Justiça.table

 PORTARIA N. 32/2015-PRES/DG

 Estabelece a política de backup de dados a ser utilizada pela 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário 

de Mato Grosso.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 99, 

caput, da Constituição Federal, e 35, inciso LXXII, do Regimento Interno, e

CONSIDERANDO a dependência crescente das atividades judiciais e 

administrativas do Poder Judiciário de Mato Grosso dos sistemas de 

informação;

 CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança das informações 

armazenadas nos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o procedimento de cópia 

de segurança dos dados armazenados nos servidores do Poder Judiciário 

de Mato Grosso,

RESOLVE:

Art. 1º- Apresentar, por esta norma, diretrizes para a realização de 

backups dos dados armazenados nos servidores do Poder Judiciário de 

Mato Grosso.

 CAPÍTULO I

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 2º- Para os fins desta portaria considera-se:

 I - backup: é o processo de criação de cópias de segurança de dados 

que assegura a existência das informações para que possam ser 

recuperadas quando necessário;

 II - backup full ( backup completo) : é a cópia de segurança dos arquivos 

especificados na estratégia de backup;

 III - backup incremental: é a cópia somente de arquivos novos ou 

modificadosdesde a última execução do backup;

 IV - mídias magnéticas (fitas de backup): é uma mídia dearmazenamento 

não-volátilque consiste em uma fita plástica coberta de 

materialmagnetizável;

 V - tape library: dispositivo robótico de armazenamento de mídias 

magnéticas (fitas de backup) utilizado para gravação de dados;

 VI - LTO (Linear Tape-Open): tecnologia de armazenamento de dados em 

fita magnética;

 VII – estratégia de backup ou backup policy: grupo de informações para 

execução de backups agendados;

 VIII - periodicidade: frequência com que a cópia é executada;

 IX - local de armazenamento: local onde os backups serão gravados;

 X - escopo: conteúdo armazenado na rede definidos em um backup 

policy;

 XI – documento de especificação de backup: documento que contém 

todas as informações necessárias para a realização de um backup;

 XII – servidor de produção: computador cuja finalidade é dar sustentação 

a execução de sistemas ou de serviços de tecnologia da informação, 

devidamente instalado pelo Departamento de Conectividade, mediante 

necessidade ou solicitação, para execução dos serviços ou por 

requisição da área demandante.

 CAPÍTULO II

DA ESPECIFICAÇÃO DO BACKUP

Art. 3º- Todo backup deve ser classificado em uma das seguintes 

categorias:

 I - arquivos de texto ou documentos;

II - arquivos de mídia;

III - arquivos de e-mail;

IV - fontes (artefatos) dos sistemas desenvolvidos pelo setor de 

desenvolvimento;

V - servidores;

VI - arquivos de banco de dados.

Art. 4º- O documento de estratégia de backup deverá conter, no mínimo, 
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as seguintes informações:

 I - a categoria do backup;

II - a frequência de realização do backup;

III - o que deve ser copiado, ou seja, o escopo do backup;

IV – o método de acesso aos dados;

V – o local de armazenamento das cópias e as medidas de proteção 

dessas cópias;

VI – os tipos de cópia de segurança a serem executadas;

VII – a rotina de verificação de integridade (sucesso) do backup.

§1º - O tempo de retenção é opcional e, quando não informado no 

documento de especificação de backup, será contínuo.

 §2º - Toda implantação de novo backup ou alteração da especificação 

deve ser devidamente registrada em documento definido pelo 

Departamento de Conectividade.

 §3º - Compete ao Departamento de Conectividade armazenar os registros 

de maneira segura para prevenir alterações, bem como para fins de 

auditoria e gestão de mudança.

 CAPÍTULO III

DO ARMAZENAMENTO DOS BACKUPS

Art. 5º - Os backups serão armazenados em fitas magnéticas (mídias de 

backup) apropriadas para esse fim.

Parágrafo único - Compete ao Departamento de Conectividade solicitar 

anualmente a inserção da previsão de aquisição das fitas no plano de 

trabalho anual (PTA).

Art. 6º - A identificação das fitas em que serão armazenados os backups 

se dará da seguinte forma:

 I - as fitas (mídias de backup e limpeza) são identificadas por etiquetas 

autoadesivas com numeração e código de barras;

 II - as mídias que estiverem em uso ficarão alocadas dentro das tape 

libraries e as mídias já preenchidas serão armazenadas em locais 

definidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

 Art. 7º- Os backups de arquivo serão armazenados conforme o tipo:

 I - no caso dos tipos previstos nos incisos I, II, III, IV e V do art. 3º serão 

armazenadas em fitas;

II – no backup previsto no inciso VI do art. 3º ocorrerá o armazenamento 

nas seguintes mídias:

 a) em fitas devidamente identificadas, observado o disposto no art. 6º;

b) em disco e, nesse caso, o armazenamento se limitará ao último backup 

full de cada banco de dados.

 CAPÍTULO IV

DO BACKUP DE ARQUIVOS

 Art. 8º - Todo servidor de produção que armazene arquivos dos tipos 

previstos nos incisos I, II e III do art. 3º deverá ter a sua estratégia de 

backup criada pelo Departamento de Conectividade sem a necessidade de 

solicitação.

 Parágrafo Único - Caso seja detectada a realização de backup de arquivo 

impróprio, o Departamento de Conectividade deverá excluí-lo com posterior 

comunicação ao Coordenador de Tecnologia da Informação e ao 

responsável pelo arquivo.

 Art. 9º - Não será realizado backup:

 I - no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:

da área de rede denominada “Todos”;

 dos servidores de testes e de homologação, salvo o previsto no 

parágrafo único deste artigo.

 III - Não será realizado backup de servidores que não estiverem 

localizados nos Data Centers do Poder Judiciário, salvo solicitação 

expressa da área requisitante devidamente aprovada pelo Coordenador 

de Tecnologia da Informação.

 IV - Não será realizado backup de arquivos armazenados em 

computadores desktop, salvo solicitação expressa da área requisitante 

devidamente aprovada pelo Coordenador de Tecnologia da Informação.

Parágrafo único - Excepcionalmente poderá ser realizado backup dos 

servidores de testes e de homologação, com retenção máxima de 60 

(sessenta dias), mediante solicitação expressa dessa necessidade pelo 

gestor da área demandante.

 CAPÍTULO V

DO BACKUP DE FONTES E DOS ARTEFATOS DE SISTEMAS

 Art. 10 - O backup dos artefatos e fontes dos sistemas será realizado 

mediante solicitação do Diretor do Departamento de Desenvolvimento de 

Sistemas e Aplicações.

 Parágrafo único - O armazenamento dos backups de fontes e artefatos 

de sistemas se dará conforme disposto no art. 7º desta norma.

 CAPÍTULO VI

DO BACKUP DE BANCO DE DADOS

 Art. 11 - O backup dos arquivos de banco de dados será realizado 

mediante solicitação do Diretor do Departamento de Administração de 

Banco de Dados.

 Art. 12 - Para cada banco de dados que necessite do backup deverão 

ser realizados, pelo menos, os seguintes:

 I - um backup incremental por dia;

 I - um backup total por semana.

 Parágrafo único- No último dia de cada mês deverá ser realizado um 

backup total de cada banco de dados.

 Art. 13 - A retenção do backup de banco de dados se dará da seguinte 

forma:

 I - os backups anuais de cada banco de dados serão mantidos por tempo 

indefinido;

II - os backups mensais de cada banco de dados serão mantidos pelo 

menos por 12 (doze) meses;

 III - os backups semanais de cada banco de dados serão mantidos pelo 

menos por 4 (quatro) semanas.

 Art. 14 - A Coordenadoria de Tecnologia da Informação deverá manter em 

disco os seguintes backups:

I - o último backup mensal de cada banco de dados;

 II - os 4 (quatro) últimos backups semanais de cada banco de dados.

 CAPÍTULO VII

DO BACKUP DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO

 Art. 15 - O backup dos servidores de aplicação será realizado mediante 

solicitação do Diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações.

 Art. 16 - Para cada servidor de aplicação que necessite do backup 

deverão ser realizados, pelo menos, os seguintes:

 I - Um backup incremental por dia;

 II - Um backup total por semana.

 Art. 17 - O backup de servidores de aplicação observará o disposto no 

Capítulo III desta portaria.

 Art. 18 - O Departamento de Conectividade deverá manter em disco os 

seguintes backups:

I - O último backup total de cada servidor de aplicação;

 II - Todos os backups incrementais de cada servidor de aplicação 

realizados após o último backup total.

 CAPÍTULO VIII

 DO CONTROLE DE EXECUÇÃO E DE INTEGRIDADE DA CÓPIA

 Art. 19 - A execução das rotinas de backup será realizada por servidor 

especializado da área de Tecnologia da Informação.

 Art. 20 - O procedimento a ser seguindo pelo servidor responsável pelo 

monitoramento das rotinas de cópia é dividido em três macros etapas: 

planejamento, execução e controle.

 §1º - A etapa de planejamento objetiva a identificação dos repositórios de 

dados e a elaboração de estratégia de cópia eficiente para a recuperação 

das informações, mitigando sua perda e observando-se, no mínimo, os 

parâmetros estabelecidos no Capítulo III desta portaria.

 §2º - A etapa de execução é normalmente automatizada e consiste na 

geração dos arquivos de cópia de segurança de cada repositório. Os 

arquivos resultantes podem ser únicos, em formato reconhecido pela 

própria solução implantada no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

podendo ou não ser compactados e/ou criptografados.

 §3º - A etapa denominada controle visa garantir a efetividade das cópias, 

tanto no aspecto de assegurar o cumprimento da estratégia de backup 

(periodicidade, tipo de cópia, retenção, local de armazenamento, etc.), 

quanto na certificação de integridade dos arquivos de cópias resultantes 

da fase de execução.

 §4º - A etapa de controle pode diagnosticar impropriedades da rotina de 

backup. Caso estas impropriedades comprometam definitivamente a 

eficiência de recuperação dos arquivos, a falha será notificada à 

Gerência responsável pela área.

 §5º - A rotina dos trabalhos de backup obedecerá ao fluxo determinado 

pelo Departamento de Conectividade.

 §6º - O Departamento de Conectividade deverá efetuar cópia dos 

dispositivos que armazenam os backups, sempre que estiverem próximos 

de esgotar a sua vida útil.

CAPÍTULO IX

TESTE DE RECUPERAÇÃO DE DADOS

Art. 21 - Os testes serão realizados mensalmente e deverão obedecer os 

seguintes parâmetros:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 27 de 939



I - os testes serão realizados semanalmente;

II - deverá ser restaurado pelo menos um backup de cada tipo 

especificado no art. 3º;

 III - a realização dos testes e o seu resultado deverão ser registrados em 

documento próprio, conforme modelo estipulado pelo Departamento de 

Conectividade.

Parágrafo único - Caso ocorra falha na restauração, o servidor 

responsável deverá informar expressamente a Gerência para que tome as 

medidas necessárias à correção do problema.

CAPÍTULO X

DA RECUPERAÇÃO DE DADOS

Art. 22 - A recuperação de dados será realizada mediante solicitação que 

deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos:

I - o nome do servidor a ser restaurado, na hipótese de ser um backup 

previsto no inciso V do artigo 3º;

 II - o nome do banco de dados a ser restaurado, na hipótese de ser um 

backup previsto no inciso VI do artigo 3º;

 III - nos casos dos tipos de backups previstos nos incisos I, II, III e IV do 

artigo 3ª, sempre que possível, deverá ser informado:

 o nome do arquivo ou da pasta;

o nome do servidor em que o arquivo ou a pasta estavam armazenados;

o caminho de rede onde o arquivo ou a pasta estavam armazenados.

§1º - Em todos os casos deverá ser informada a data estimada da qual se 

deseja restaurar o backup .

§2º - O prazo para restauração do backup é de 72 (setenta e duas) horas 

corridas, podendo ser expandido a critério do Departamento de 

Conectividade quando a diferença entre a data da solicitação e a data 

estimada para restauração for superior a 6 (seis) meses.

 CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 23 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

 Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Presidente do Tribunal de Justiça.

Coordenadoria Judiciária

Primeira Câmara Cível

Pauta de Julgamento

JULGAMENTOS designados para a sessão ordinária da PRIMEIRA 

CAMARA CIVEL, às 14:00h, no AUDITÓRIO, da próxima terça-feira ( art. 

1º do Ato Regimental nº. 005/2013-DTP do Tribunal de Justiça) ou em 

sessão subsequente seguinte, se não decorrido o prazo previsto no art. 

552, parágrafo 1º. do CPC.

Agravo de Instrumento 54673/2013 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 54673 / 2013

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

AGRAVANTE(S): LORETE TEREZINHA TIRLONI E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. PATRICK ALVES COSTA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): TAKASHI MURATA E SUA ESPOSA

AGRAVADO(S): ELOI BACHINSKI E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). IVAN COSER

              Dr. RENATO FELICIANO DE DEUS NERY

Agravo de Instrumento 83738/2013 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 83738 / 2013

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): BANCO SAFRA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

              Dr. MÁRIO CARDI FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO

              Dr. JULIO CESAR RIBEIRO

              Dr. ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA

Agravo de Instrumento 152491/2013 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 152491 / 2013

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

AGRAVANTE(S): ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

ADVOGADO(S): Dr. FÁBIO DE SÁ PEREIRA

AGRAVADO(S): LUIZ ANTÔNIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO

ADVOGADO(S): Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA

Agravo de Instrumento 40634/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 40634 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): RICHARD GAERTNER

ADVOGADO(S): Dra. DAIANE LUZA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): L. W. A. S. S. V. REP. POR SUA MÃE SAMARA ALVES 

DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. LEOPOLDO QUEIROZ PAIM

Agravo de Instrumento 42871/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 42871 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO

ADVOGADO(S): Dr. DIOGO GALVAN

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). CELSO DE FARIA MONTEIRO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). SAMUEL FRANCISCO

              Dr(a). MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA

Agravo de Instrumento 46264/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

CAMPO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 46264 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): BANCO GMAC S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ODILON PEREIRA BARBOSA

Agravo de Instrumento 47643/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 47643 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dra. MÔNICA BALBINO CAJANGO- DEF. PÚBLICA

AGRAVADO(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

ADVOGADO(S): Dr. HADAN FELIPE PORFIRIO

              Dr(a). CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER

Agravo de Instrumento 53200/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 53200 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): ESPOLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO

ADVOGADO(S): Dr. ALESSANDRO CARLOS PALAZZO

AGRAVADO(S): SELENA RITA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. HÉLIO PASSADORE

              Dr(a). ROSANGELA PASSADORE

AGRAVADO(S): ROSALVO PAULA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. HÉLIO PASSADORE

              Dr(a). ROSANGELA PASSADORE

Agravo de Instrumento 64038/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 64038 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR

AGRAVADO(S): INGRID ADRIANA ROCHA

ADVOGADO(S): Dr(a). TAINARA RAVANELLO CARBONIERI

Agravo de Instrumento 70306/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 70306 / 2014
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RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTINA VASCONCELOS BORGES MARTINS

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): MARCIO DOS SANTOS SAMPAIO

Agravo de Instrumento 74365/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 74365 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): SUPER STAR COM. DE CONFECÇÕES E ELETRÔNICOS 

LTDA.

Agravo de Instrumento 83600/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

CLÁUDIA.

 Protocolo Número/Ano: 83600 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): R. O. C.

ADVOGADO(S): Dr(a). DEBORA ALCÂNTARA RODRIGUES - DEFENSORA 

PÚBLICA - MARANHÃO

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Agravo de Instrumento 86603/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 86603 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): THIAGO WILLY AMORIN

ADVOGADO(S): Dr(a). ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 86699/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 86699 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR

AGRAVADO(S): INGRID ADRIANA ROCHA

ADVOGADO(S): Dr(a). TAINARA RAVANELLO CARBONIERI

Agravo de Instrumento 87636/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 87636 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ RODRIGUES WAMBIER

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): VELCI LUIZ RAFAELLI E SUA ESPOSA

ADVOGADO(S): Dr. SELSO LOPES DE CARVALHO

Agravo de Instrumento 95781/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

FELIZ NATAL.

 Protocolo Número/Ano: 95781 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): DAVID VASCONCELOS

ADVOGADO(S): Dr(a). JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ENDRIGO DE FREITAS E OUTRO(s)

Agravo de Instrumento 96948/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 96948 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): J.M.C.

ADVOGADO(S): Dr. FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO

AGRAVADO(S): J.J.C.

ADVOGADO(S): Dr. MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

Agravo de Instrumento 101146/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 101146 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIANA SEVERINO DA SILVA

              Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): DONIZETTI ALVES VITORIA

ADVOGADO(S): Dr. BIBIANO PEREIRA LEITE NETO

Agravo de Instrumento 102340/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 102340 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): ALFREDO NUNES NETO

ADVOGADO(S): Dr. DANILO DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO(S): JOSÉ PEDRO DE CASTRO NETO

ADVOGADO(S): Dr. JOSE GONCALVES

AGRAVADO(S): LUCIANO BORTOLUZO

ADVOGADO(S): Dr(a). VALQUIRIA APARECIDA REBSCHINI LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 103178/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 103178 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): ALFREDO NUNES NETO

ADVOGADO(S): Dr. DANILO DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO(S): JOSÉ PEDRO DE CASTRO NETO

ADVOGADO(S): Dr. JOSE GONCALVES

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): LUCIANO BORTOLUZO

ADVOGADO(S): Dr(a). VALQUIRIA APARECIDA REBSCHINI LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 104381/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 104381 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. RICARDO KAWASAKI

              Dr(a). FÁBIO TEIXEIRA OZI

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): LIVIO EDSON PEDRINI

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE AUGUSTO STUKER

              Dr. RICARDO KAWASAKI

              Dr(a). CELITO LILIANO BERNARDI

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 104786/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 104786 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA.

ADVOGADO(S): Dra. ELIANA FERREIRA NEVES

              Dr(a). KATIA REGINA SANTANA NUNES

              Dr. DUÍLIO PIATO JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): RFTECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Agravo de Instrumento 105923/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 105923 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): PLINIA RODRIGUES MACEDO

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - DEFENSOR 

PÚBLICO

Agravo de Instrumento 106478/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 106478 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
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AGRAVANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): JOSÉ OLIMPIO DE CARVALHO

Agravo de Instrumento 109296/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 109296 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): HERMELINDO PEDROSO DA SILVA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO

              Dr. JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS

              Dr(a). ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS

              Dr. SANDRO MARTINHO TIEGS

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO(S): Dr(a). SANDRO MARTINHO TIEGS

Agravo de Instrumento 113060/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER.

 Protocolo Número/Ano: 113060 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): ARMELINDA GNUTZMANN COSTA

ADVOGADO(S): Dr. SIDNEI GUEDES FERREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): E. MOSCHINI & CIA. LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. OTHON FIALHO BLESSMANN

Agravo de Instrumento 113567/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 113567 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): GLENCORE GRAIN B.V.

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO

AGRAVADO(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

ADVOGADO(S): Dr. GABRIEL GAETA ALEIXO

Agravo de Instrumento 114376/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 114376 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): BANCO ITAULEASING S/A

ADVOGADO(S): Dra. CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES

              Dr(a). PIO CARLOS FREIRIA JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ALECSANDRO PIANA

ADVOGADO(S): Dr. WAGNER AUGUSTO BUSS

Agravo de Instrumento 114805/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 114805 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): ALMIRA LEMES DE ARRUDA

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL RODRIGUES RAMOS

AGRAVADO(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 115648/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 115648 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO DOMUS NOBILIS

ADVOGADO(S): Dr. MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA

AGRAVADO(S): SILVIO ZULLI E SUA ESPOSA

Agravo de Instrumento 116120/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 116120 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA

              Dr. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA

              Dr. FÁBIO MOREIRA PEREIRA

AGRAVADO(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

Agravo de Instrumento 116814/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 116814 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): COMÉRCIO DE VIDROS PAVÃO LTDA

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN

AGRAVADO(S): COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS RENAULT DO BRASIL

ADVOGADO(S): Dr. ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA

Agravo de Instrumento 117425/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE PARANATINGA.

 Protocolo Número/Ano: 117425 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): RENIR LINO VIAN

ADVOGADO(S): Dr(a). JANDIR LEMOS

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

              Dra. ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 119824/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 119824 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO(S): Dra. CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI

              Dr(a). RAFAEL MILEN MITCHELL

AGRAVADO(S): ALTAMIR LUIZ MARIO

ADVOGADO(S): Dr(a). DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 120135/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 120135 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRE MAZZER CARDOSO

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA, 

REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE DANIELA ROCHA

ADVOGADO(S): Dr. FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 122506/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 122506 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): CLAUDINEI DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO

AGRAVADO(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 122514/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 122514 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): OSCAR FELIPE GASPAR

ADVOGADO(S): Dr. ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO

AGRAVADO(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

Agravo de Instrumento 124604/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 124604 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

AGRAVANTE(S): TRANSPORTADORA ROCILE LTDA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA

              Dr. MARCELO ANGELO DE MACEDO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO

Agravo de Instrumento 128034/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 
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DE PONTES E LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 128034 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): UNIMED VALE DO JAURU - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr(a). SILVONEY BATISTA ANZOLIN

AGRAVADO(S): RONNIELLY AZAMBUJA AMORIM E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLI

Agravo de Instrumento 128066/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE TANGARÁ DA SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 128066 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): JOSÉ AUGUSTO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO CALETTI DEON

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ELTON LUIZ DA SILVA E SUA ESPOSA

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ BERILO DOS SANTOS

              Dr(a). JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 129872/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE LUCAS DO RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 129872 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO(S): Dra. JANICE MARIA LONGHI GIOTTO

AGRAVADO(S): BEIJAMIM ELSON PIVETTA

Agravo de Instrumento 130830/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE TANGARÁ DA SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 130830 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): SEBASTIÃO LUCIO E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. AMARO CÉSAR CASTILHO

              Dra. DEBORA CRISTINA MORESCHI

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI MT

ADVOGADO(S): Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 136304/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 136304 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

AGRAVANTE(S): CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE DE FREITAS ARANTES

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): POSTO OURO VERDE LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 94099/2011 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 94099 / 2011

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ROBSON CEZAR DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 655/2012 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 655 / 2012

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): MARIA DOS SANTOS BEZERRA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 81135/2012 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 81135 / 2012

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): ANTONIO MUNIZ DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

Apelação 29473/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 29473 / 2013

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dra. MARISTELA FÁTIMA M. NASCIMENTO

              Dr. LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 92044/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 92044 / 2013

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): ALEX RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): W. B. R. - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO

Apelação 102075/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 102075 / 2013

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A. - CEMAT

ADVOGADO(S): Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA

              Dra. OZANA BAPTISTA GUSMÃO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TAVARES LOPES & CIA LTDA - ME

ADVOGADO(S): Dr. WAGNER AUGUSTO BUSS

Apelação 102451/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 102451 / 2013

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). HANDERSON RENATO DEDUCH

              Dr(a). NEURI LUIZ PIGATTO FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA ZANATO

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR

Apelação 13366/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 13366 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ANDERSON VIEIRA GONÇALVES E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 13383/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 13383 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO

APELADO(S): ANDERSON VIEIRA GONÇALVES E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA

Apelação 16716/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 16716 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): R. M. F. E F. M. F. REPRESENTADOS PELA MÃE C. M. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE

              Dr(a). OUTRO(S)
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APELADO(S): A. G. F.

ADVOGADO(S): Dr(a). FERNANDA VANNIER SOARES PINTO

              Dr. ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 20309/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CANARANA.

 Protocolo Número/Ano: 20309 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): F. O. C.

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO TERRA CYRINEU

              Dr. EDSON ROCHA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): J. V. O.

ADVOGADO(S): Dr. ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

              Dr. ADRIANO CARRELO SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 41832/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 41832 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): HERBALIFE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON BETTANIN DE BARROS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HERBALIFE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON BETTANIN DE BARROS

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 43011/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 43011 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

              Dr. MÁRIO CARDI FILHO

              Dra. TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ADOZINA FÁTIMA HASS

ADVOGADO(S): Dr(a). SILAS PARRA TEIXEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 43927/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SAPEZAL.

 Protocolo Número/Ano: 43927 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

ADVOGADO(S): Dra. FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER

APELADO(S): ROBERTO AMUNDSON AILY

ADVOGADO(S): Dr. DEAN PAUL HUNHOFF

Apelação 48112/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 48112 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): CÉSAR GUIMARÃES GALLI

ADVOGADO(S): Dr. VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA

              Dr. LUIS CARLOS RIBEIRO NEGRÃO

APELADO(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO(S): Dra. DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

              Dr. RENATO CHAGAS DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 52142/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 52142 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA

ADVOGADO(S): Dra. ISABELA MARRAFON

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARIA CAROLINA MAGALHÃES

ADVOGADO(S): Dr. RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 52328/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 52328 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): CLAUDIO SPARANO - EPP

ADVOGADO(S): Dra. VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA

Apelação 62683/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 62683 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): TIM CELULAR S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS

              Dra. LUDMILLA DE MOURA BOURET

APELADO(S): CLINTON PIOVESAN MOREIRA & CIA LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA

Apelação 64020/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 64020 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): SEBASTIÃO LOPES PESSOA

ADVOGADO(S): Dr. ANTÔNIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA

Apelação 72634/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 72634 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): APARECIDO VAZ GUIMARÃES

ADVOGADO(S): Dr. JOAQUIM LISBOA NETO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FRANCISCO ASSIS BRITO

ADVOGADO(S): Dr. JOSE FRANCISCO DA SILVA

Apelação 73520/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUARA.

 Protocolo Número/Ano: 73520 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): M. A. S. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO

Apelação 77889/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 77889 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): Y. S. P., REPRESENTADA POR SUA MÃE ANGELA PAULA 

DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 77927/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 77927 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): R.A.R.

ADVOGADO(S): Dr(a). VANESSA COSTA

APELADO(S): E.C.F.R, REPRESENTADA POR SUA MÃE, V.A.F.

ADVOGADO(S): Dr. DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO

Apelação 78674/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ITIQUIRA.

 Protocolo Número/Ano: 78674 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): ADRIANA PEREIRA E SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO

APELADO(S): CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE ITIQUIRA/MT

Apelação 80760/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SAPEZAL.

 Protocolo Número/Ano: 80760 / 2014
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RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): ROGÉRIO LEITE VIEIRA E SUA ESPOSA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. LEONARDO RANDAZZO NETO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): VANDERLEI GIONGO

ADVOGADO(S): Dr. GUILHERME DE ARRUDA CRUZ

Apelação 86056/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE.

 Protocolo Número/Ano: 86056 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): NELSON MARIANO

ADVOGADO(S): Dr(a). MURILO SOUZA GUIMARAES

              Dr(a). VALTER DA SILVA COSTA

APELADO(S): GASPAR DOMINGOS LAZARI

ADVOGADO(S): Dr(a). DECIO ARANTES FERREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 89856/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 89856 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): M. L. L. DE SOUZA - ME

Apelação 90322/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 90322 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

              Dr(a). MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JONAIR LIMA BIANQUINI E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO

Apelação 90528/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 90528 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): S. B. M.

ADVOGADO(S): Dra. ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): S. V. S. B. M., REPRESENTADO POR SUA MÃE A. C. F. S.

ADVOGADO(S): Dra. EDNEIA SILVANA GONÇALVES

Apelação 90628/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE FELIZ NATAL.

 Protocolo Número/Ano: 90628 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): P. G. J. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO ZOCCAL ROSA - DEF. PÚBLICO - MATO 

GROSSO DO SUL

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): L. A. F. M. REP. POR SUA MÃE A. L. A. F.

ADVOGADO(S): Dr(a). LIDIANY THABADA DE OLIVEIRA MARQUES - DEF. 

PÚBLICO

Apelação 90630/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS.

 Protocolo Número/Ano: 90630 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). MIRIAN CORREIA DA COSTA

              Dr. GUSTAVO TOSTES CARDOSO

APELADO(S): ESTER MOREIRA DOS SANTOS E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. GILSON CARLOS FERREIRA

Apelação 90679/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 90679 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): DISIOLI LUIZ PISSAIA E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): DISIOLI LUIZ PISSAIA E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 90742/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 90742 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO PANAMERICANO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ MARTINS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr. RENATO DIAS COUTINHO NETO

Apelação 90758/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 90758 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO(S): Dr. DIEGO JOSÉ DA SILVA

              Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FERNANDO HENRIQUE MARCOLINO

ADVOGADO(S): Dr. IGOR GIRALDI FARIA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 90797/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 90797 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): GILMAR FORTE BARBOZA

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK

APELADO(S): BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ RODRIGUES WAMBIER

              Dr(a). ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 91319/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 91319 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): RUY BARBOSA DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO FERNANDES DA SILVA

              Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

APELANTE(S): BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): Dra. ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA

              Dr(a). ELBER RIBEIRO COUTINHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): Dra. ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA

              Dr(a). ELBER RIBEIRO COUTINHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RUY BARBOSA DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO FERNANDES DA SILVA

              Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

Apelação 91439/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 91439 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ - COOPERLOJA

ADVOGADO(S): Dr. MARCO CEZAR ROSADA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JOÃO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E 

OUTRO(s)
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ADVOGADO(S): Dr. MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 91475/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 91475 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): ELISANA GOMES JORGE

ADVOGADO(S): Dr. RICARDO FERREIRA GARCIA

APELANTE(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. CRISTIANO ALCIDES BASSO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. CRISTIANO ALCIDES BASSO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ELISANA GOMES JORGE

ADVOGADO(S): Dr. RICARDO FERREIRA GARCIA

Apelação 91713/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 91713 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): FIRMINO GOMES BARCELOS

ADVOGADO(S): Dr(a). MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE

              Dr(a). FABIUS DELBONI DE ANDRADE

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA

              Dr(a). NELSON FEITOSA JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FIRMINO GOMES BARCELOS

ADVOGADO(S): Dr(a). MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE

              Dr(a). FABIUS DELBONI DE ANDRADE

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA

              Dr(a). NELSON FEITOSA JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 92330/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 92330 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): ROSILDA ROSA DAVINO

ADVOGADO(S): Dr. LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

ADVOGADO(S): Dr. MILTON MARTINS MELLO

Apelação 93016/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 93016 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO

ADVOGADO(S): Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

APELADO(S): BANCO ITAULEASING S. A.

ADVOGADO(S): Dr. CELSO MARCON

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 93226/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SAPEZAL.

 Protocolo Número/Ano: 93226 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

              Dr(a). RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS

              Dra. PAULA RODRIGUES DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ROSANA A. DA SILVA - ME E OUTRO(s)

Apelação 93492/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 93492 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dra. ANA MARIA FERREIRA LEITE

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BERNHARD KURTZ E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). AMARINHO LEMOS DOS SANTOS

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 94062/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 94062 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): TIM CELULAR S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). CELSO DAVID ANTUNES

              Dr(a). LUIS CARLOS LAURENÇO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): MEDIMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MEDIMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TIM CELULAR S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). CELSO DAVID ANTUNES

              Dr(a). LUIS CARLOS LAURENÇO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 94066/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 94066 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO 

PAULO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR

              Dr. DIOGO IBRAHIM CAMPOS

              Dr(a). BENEDICTO CELSO BENICIO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARIA HELENA CONEGUNDES

ADVOGADO(S): Dra. PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 96132/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 96132 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

ADVOGADO(S): Dr. JORGE LUIZ BRAGA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ANTONIA MARIA DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). EDINEI RONQUE

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 96240/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 96240 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S. 

A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): LINDOMAR CÂNDIDO DE OLIVERIA E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. ÂNGELO FERREIRA GOMES FILHO

              Dr. HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA

Apelação 96436/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 96436 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A

ADVOGADO(S): Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ESPÓLIO DE SANDRA REGINA GATAY PACHECO DIB REP. 

PELO INVENTARIANTE SAMIR BADRA DIB

ADVOGADO(S): Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA

Apelação 96567/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 96567 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO LUIZ BROCK

              Dr(a). OUTRO(S)
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APELANTE(S): ANA PAULA DE MEIRELES

ADVOGADO(S): Dr(a). GILMAR ALVES SILVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO LUIZ BROCK

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ANA PAULA DE MEIRELES

ADVOGADO(S): Dr(a). GILMAR ALVES SILVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 96678/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 96678 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): ITAÚ SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARCILEIDE ANICESIO PEREIRA

ADVOGADO(S): Dr. SILENO REZENDE TAVARES

Apelação 97868/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 97868 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S. A.

ADVOGADO(S): Dra. ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA

              Dr(a). ELBER RIBEIRO COUTINHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MAURICIO FRANCISCO MILITÃO

ADVOGADO(S): Dr(a). AMANDA TAVARES DA SILVA OST

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 98277/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 98277 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

              Dr(a). CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK

Apelação 98402/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 98402 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): AGRENCO DO BRASIL S. A. - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

ADVOGADO(S): Dr. LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ROSILENE BAUMGARDT

ADVOGADO(S): Dr. NEVIO MANFIO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 98549/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 98549 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA

              Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EGNALDO DE FREITAS TIAGO

ADVOGADO(S): Dr. SELIO SOARES DE QUEIROZ

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 100837/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 100837 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. SAULO DALTRO MOREIRA SILVA

Apelação 101624/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

 Protocolo Número/Ano: 101624 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dra. ANA MARIA FERREIRA LEITE

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JOSÉ TEIXEIRA

APELADO(S): VALDOMIRO TINEREL

APELADO(S): PAULO CESAR VOLPATO

Apelação 101681/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 101681 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): A. B.

Apelação 101719/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 101719 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): EZILEI FACCHINI

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EZILEI FACCHINI

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 101971/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 101971 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SEÇÃO I

ADVOGADO(S): Dr(a). ANABELL CORBELINO SIQUEIRA

APELADO(S): ZAINE MOHAMED DIB

Apelação 102757/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 102757 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS

              Dr(a). CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JOSÉ ALVES BEZERRA

ADVOGADO(S): Dr. ANDERSON ROCHA DE SOUZA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 103054/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 103054 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): IVO DIESEL

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MITSUI ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). ELEN BOLDRIN

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 104749/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 104749 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): ARLEI COSTA JÚNIOR

ADVOGADO(S): Dr(a). LUIS HENRIQUE DELGADO ESCARMANHANI

APELADO(S): JOSÉ ANTONIO FARIAS E SUA ESPOSA

ADVOGADO(S): Dr(a). DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO

Apelação 105022/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 105022 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): JOÉSIO EVANGELISTA FILHO
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ADVOGADO(S): Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO ITAULEASING S. A.

ADVOGADO(S): Dr. CELSO MARCON

              Dr(a). CLEODEMIR DE PAULA MARTINS

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 105051/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VERA.

 Protocolo Número/Ano: 105051 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO PANAMERICANO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. NELSON PASCHOALOTTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CÉLIA DE FÁTIMA RAMOS DE SOUZA

Apelação 105304/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 105304 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): LUCIENE RIBEIRO BATISTA

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA

APELADO(S): LOJA RIACHUELO

APELADO(S): LOJA RENNER S. A.

Apelação 106250/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 106250 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ARI BRUNO BOTH E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 106293/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 106293 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dra. SIMIRAMY BUENO DE CASTRO

APELADO(S): BV FINANCEIRA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). SERGIO SCHULZE

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 106640/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 106640 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): NORIVAL IGNACIO CARNEIRO COMERCIO ME

ADVOGADO(S): Dr(a). KADMO MARTINS FERREIRA LIMA

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): NORIVAL IGNACIO CARNEIRO COMERCIO ME

ADVOGADO(S): Dr(a). KADMO MARTINS FERREIRA LIMA

Apelação 108551/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 108551 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): A. F. L.

ADVOGADO(S): Dr(a). ROBSON DA SILVA CARVALHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): J. P. R.

ADVOGADO(S): Dr(a). MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 109013/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 109013 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUSA FILHO

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 109576/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 109576 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HERITON AUGUSTO DE AMARAL

ADVOGADO(S): Dr(a). ELIANE MENDES MULLER AFFI

Apelação 109682/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 109682 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): E. A. S. REP. POR SUA MÃE C. M. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). DAYSE GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO

APELADO(S): J. N. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). JOIFER ALEX CARAFFINI

Apelação 110223/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES.

 Protocolo Número/Ano: 110223 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): TIBÚRCIO SUZANO DA SILVA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 110592/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BRASNORTE.

 Protocolo Número/Ano: 110592 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): NASSER RAJAB

ADVOGADO(S): Dr(a). JULIANA CORDEIRO AKEL

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARIA APARECIDA FERNANDES E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). DECIO ARANTES FERREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 112483/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 112483 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): AVON COSMÉTICOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO NUNES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. CLAUDISON RODRIGUES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 115431/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 115431 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIANA SEVERINO DA SILVA

              Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ESPÓLIO DE MARIA LEONILCE GIROTTO, REPRESENTADO 

PELA INVENTARIANTE, CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO

ADVOGADO(S): Dr. LAURO MARVULLE

Apelação 116347/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 116347 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGÍSTICA EM 

TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO(S): Dra. VANIA REGINA MELO FORT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO

              Dr(a). OUTRO(S)
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Apelação 116355/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 116355 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): NELSON ARI HASSELSTROM E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr. ANDRE CASTILHO

Apelação 116360/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 116360 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EVANILDO LEOPOLDINO DA CRUZ

ADVOGADO(S): Dr. LEDOCIR ANHOLETO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 116405/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 116405 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): JERBES REIS DE AMORIM

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIANE MARTINS MATTOS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 117143/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 117143 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. DIEGO JOSÉ DA SILVA

              Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): LUIS CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). DENISE RODEGUER

Apelação 117276/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 117276 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): DEIB OTOCH S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). RAUL AMARAL JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): LEILA ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dra. SUNAMITA V. NASCIMENTO FARIAS

Apelação 118026/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS.

 Protocolo Número/Ano: 118026 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): TEREZA FELICIANA DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S): Dr(a). GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 119607/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TAPURAH.

 Protocolo Número/Ano: 119607 / 2014

RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

APELANTE(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S. A. - CEMAT

ADVOGADO(S): Dr(a). MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RIGILINO HENTGES

ADVOGADO(S): Dra. CARMEM CRISTINA GARBOSSA

Apelação 121681/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 121681 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): JULINHO DA SILVA RONDON

ADVOGADO(S): Dra. MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO

APELADO(S): BRADESCO SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 122650/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 122650 / 2014

RELATOR: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FIORENTINO JOSÉ BORDIGNON

ADVOGADO(S): Dra. MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 129307/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 129307 / 2014

RELATOR: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

APELANTE(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): Dr(a). SCHEILLA C. L. MORAES

              Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): B. W., REPRESENTADO POR SEUS PAIS LAUDIO JOSÉ 

WENDPAP JÚNIOR E FABRÍCIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP

ADVOGADO(S): Dr(a). WAGNER ROBERTO PEREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

PRIMEIRA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de 

Janeiro de 2015.

Decisão do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 170193 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170193/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

AGRAVANTE(S) - BANCO FIBRA S/A (Advs: Dr(a). CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI), AGRAVADO(S) - CRISTIANO SOARES DE ANDRADE

Decisão: "... Com essas considerações, NEGO 

SEGUIMENTO, monocraticamente, ao presente recurso de 

agravo de instrumento por reputá-lo manifestamente 

inadmissível (CPC, 527, I, 557, e RITJMT, 51, VII)...".

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 83996 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

83996/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE NOVA MUTUM 

AGRAVANTE(S) - JOSÉ IVO MUCHALAK (Advs: Dr(a). MARCELO CARON 

BAPTISTA, Dr(a). MIGUEL HILU NETO, Dr(a). UBIRAJARA COSTÓDIO 

FILHO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - UNIÃO COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (Advs: Dr. LEANDRO W. MICHEL, Dr. PAULO 

DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR)

Decisão: "... INDEFIRO o pedido e fls. 118, pois já houve o 

julgamento do recurso, ou seja, esgotou-se a prestação 

jurisdicional...".

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 156946 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

156946/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- RONEY CAMPOS GRANJEIRO (Advs: Dr. JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - GABRIELA WEBER DA 

SILVA (Advs: Dr. ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: "... Quanto ao pedido de desistência do recurso de 

fl. 264, tem-se que prejudicado, posto que já há decisão 

monocrática negando seguimentos ao recurso, por ser 

manifestamente inadmissível. No que tange a petição da 

agravada 267, DEFERIDO o pedido de manuseio dos 

autos...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 171354 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
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171354/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE COMODORO 

AGRAVANTE(S) - ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO REP. PELA 

INVENTARIANTE MARINEZ BREZOLIM GIONGO (Advs: Dra. DARLENE 

KATIA FOGLIATTO GOUVEIA)

Decisão: "... Sendo assim, sem prejuízo de uma análise mais 

acurada na análise do mérito do presente recurso, INDEFIRO 

a antecipação da tutela recursal pretendida...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 174443 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174443/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA (Advs: Dr. 

LEONARDO RANDAZZO NETO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

REFERENCE AUTOMÓVEIS LTDA., AGRAVADO(S) - JOSÉ MÁRCIO DE 

MENEZES SEGUNDO

Decisão: "... Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela 

antecipada, para, assim, manter a competência da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis/MT, até julgamento pela Câmara. Solicitem-se 

informações ao Juízo do feito, notadamente referente ao cumprimento do 

artigo 526 do CPC...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 55894 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

55894/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP AGRAVANTE(S) - 

BENHUR BANDEIRA (Advs: Dr. ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS), 

AGRAVADO(S) - EMBRACOM ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA

Decisão: "... Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o 

recurso, em razão da perda do objeto...".

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 148822 / 2014 AGRAVANTE(S) - VILMAR 

ALFONSO SPOHR (Advs: Dr(a). HENRIQUE DA COSTA NETO, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - EDUARDO DE ANDRADE KELM (Advs: 

Dr(a). CARLOS ORLANDO DE ANDRADE KELM)

Decisão: "... Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, mantendo incólume 

a r. decisão proferida no agravo de instrumento nº144266/2014...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 171355 / 2014

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 171355/2014 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S) - J. A. B. (Advs: Dr(a). ANTONIO CORRÊA BRAGA 

FILHO), AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA 

PROTETIVA DE MENOR – ECA – INTERPOSIÇÃO 

RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – MANIFESTA 

INADMISSIBILIDADE – NEGADO SEGUIMENTO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA.

O recurso intempestivo afigura-se manifestamente 

inadmissível.

O relator deve negar seguimento, monocraticamente, ao 

recurso de agravo de instrumento quando manifestamente 

inadmissível (CPC, 527, I, e 557, e RITJMT, 51, VII).

AGRAVANTE(S)

J. A. B.

AGRAVADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O

Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIANI 

ALBINI BENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 

Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos 

autos da Medida Protetiva de Menor, processo nº 

4366-20.2013 – 155745, promovida pelo agravado MINISTÉRIO 

PÚBLICO, que deferiu liminar de suspensão do poder familiar 

e consequentemente do direito de visita pelos genitores do 

menor (fls. 90 a 94).

É a síntese do necessário. Decido.

Da análise dos requisitos de admissibilidade recursal, 

verifica-se que a interposição é intempestiva.

A decisão recorrida foi proferida em 28/11/2014.

A agravante tomou ciência da decisão em razão da sua 

presença e do seu patrono na audiência em que proferida 

(28/11/2014).

O prazo para interposição do recurso iniciou em 1º/12/2014 e 

transcorreu em 10/12/2014.

O presente agravo de instrumento foi interposto em 

12/12/2014.

Assim, caracterizada a intempestividade, o recurso afigura-se 

manifestamente inadmissível.

Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO, 

monocraticamente, ao presente recurso de agravo de 

instrumento por reputá-lo manifestamente inadmissível (CPC, 

527, I, 557, e RITJMT, 51, VII).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2014.

Des. Adilson Polegato de Freitas

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 68614 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

68614/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

AGRAVANTE(S) - BANCO ITAUCARD S. A. (Advs: Dr(a). KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - MARISA DA 

SILVA (Advs: Dr(a). LEONARDO COSTA NICOLINO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Tendo em vista que a decisão agravada foi 

retratada e/ou revogada, conforme afirmado e informado pela 

MMª. Juíza às fls. 41/42, raciocínio este corroborado pelo teor 

do andamento processual da ação Revisional de Contrato 

Bancário (Número Único: 4119-64.2013.811.0002 – Código: 

308162) disponível para consulta na “internet” e no sistema 

“Primus” desta egrégia Corte, NEGO SEGUIMENTO ao 

recurso bem como DETERMINO o seu arquivamento com 

base nos arts. 527, I, e 557, “caput” e §1º, todos do CPC, e 

no art. 51, VII, do RI-TJMT...".

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 100262 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

100262/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE DIAMANTINO 

AGRAVANTE(S) - LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S. A. (Advs: 

Dr. ADRIANO CARRELO SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

ELTON ANTÔNIO BORGMANN (Advs: Dr(a). RAQUEL REGINA SOUZA 

RIBEIRO - DEFENSORA PUBLICA)

Decisão: "... Ante o exposto, na forma do artigo 557, caput, 

do CPC, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a 

perda do objeto...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 173069 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

173069/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (Advs: Dr(a). TIAGO 

AUGUSTO LINO CORRÊA DA COSTA), AGRAVADO(S) - SCANIA BANCO 

S. A. (Advs: Dr(a). VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: "... Com essas considerações, NEGO 

SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, 
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monocraticamente, para manter incólume a decisão recorrida 

que indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão 

determinada nos termos do § 12º do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/1969...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 174642 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174642/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE 

AGRAVANTE(S) - RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

(Advs: Dr. CARLOS REZENDE JÚNIOR, Dra. DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA

Decisão: "... Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao 

presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art . 

51, inciso VII, do RITJMT e 557, caput do CPC...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 175192 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

175192/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- LEANDRO SABINO CALDEIRA (Advs: Dr(a). LOESTER RODRIGO 

MARÇAL SIQUEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - AYMORÉ - 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. (Advs: Dr. MARCO 

ANDRÉ HONDA FLÔRES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Com essas considerações, NEGO 

SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, 

monocraticamente, por reputá-lo manifestamente 

improcedente...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR SUBSTITUTO)

Protocolo Número/Ano: 52715 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

52715/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - ANA PAULA CUNHA FREIRE (Advs: Dr. CARLOS 

FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, Dr. FÁBIO MOREIRA PEREIRA, 

Dr(a). KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RENAULT DO BRASIL (Advs: Dra. MÁRCIA MARIA DA SILVA, Dr(a). 

RAPHAEL NEVES COSTA, Dr. RICARDO NEVES COSTA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente 

recurso, ante a perda do objeto...".

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 174719 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174719/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- AGROPECUARIA JATOBA LTDA. (Advs: Dra. RÚBIA DE SOUZA VIEGAS 

APOLINÁRIO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ORIVALDO RIBEIRO 

(Advs: Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA)

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para que, no prazo legal, 

indique e comprove qual decisão está em vigor e, ainda, a 

tempestividade do presente recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 121774 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

121774/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - OLAVO AGUIAR DE PAIVA FILHO E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA), AGRAVADO(S) - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICRED/SUL (Advs: Dr. DUÍLIO PIATO JÚNIOR)

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento, 

sob pena de não conhecimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 176234 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

176234/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SORRISO 

AGRAVANTE(S) - MARCIA DE DEUS E SILVA (Advs: Dr(a). ALVADI 

RODRIGO CHIPETTI, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ELIO 

SCHIEFELBEIN (Advs: Dr. SIVONEI NARCISA SANTIN)

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR SUBSTITUTO)

Protocolo Número/Ano: 61382 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

61382/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - VILMAR MARTIGNAGO (Advs: Dr(a). JOSINEI 

CRISTINA SOUSA SILVA), AGRAVADO(S) - BADI FARAH E OUTRA(s)

INTIMAÇÃO AOS PATRONOS DO AGRAVANTE para manifestarem 

acerca de seu suposto falecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, e, se for 

o caso, da adoção de medidas processuais necessária para substituição 

processual.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

 Protocolo: 1720/2015

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos do 

(a) Agravo de Instrumento 29165/2014 - Classe: CNJ-202) 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

 EMBARGANTE: BASF S. A.

Advogado(s): Dr(a). MAX SIVERO MANTESSO

 Dr. JOAQUIM FELIPE SPADONI

 Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: JÚNIOR COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. - ME. (ANTIGA 

DENOMINAÇÃO DE "ZOOFORT AGRÍCOLA LTDA. - ME.")

Advogado(s): Dra. ELIANA FERREIRA NEVES

 Dr. DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 Dr(a). OUTRO(S)

 INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 2483/2015

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos do 

(a) Agravo de Instrumento 9616/2014 - Classe: CNJ-202) COMARCA 

DE LUCAS DO RIO VERDE

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

Advogado(s): Dr(a). JULIANA GARCIA RIGOLIN

 Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: EVADIR PREZZOTO

Advogado(s): Dr. ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN

 INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 3275/2015

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos do 

(a) Agravo de Instrumento 102299/2014 - Classe: CNJ-202) 

COMARCA DE ÁGUA BOA

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

Advogado(s): Dr(a). JULIANA GARCIA RIGOLIN

 Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

 Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: HELIO FREIMULLER

Advogado(s): Dr. WILSON MASSAIUKI SIO JÚNIOR

 Dr(a). OUTRO(S)

 INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 749/2015

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos 

do(a) Agravo de Instrumento 116712/2014 - Classe: CNJ-202) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s): Dr(a). CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI

 Dr(a). OUTRO(S)

 Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

EMBARGADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO, REPRESENTADO 
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PELO INVENTARIANTE MARCOS DE THADEU TENUTA

Advogado(s): Dr. HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

 Dr. ALTIVANI RAMOS LACERDA

 Dr. RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

 Dr(a). OUTRO(S)

 INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 175442/2014

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos do 

(a) Agravo de Instrumento 17334/2014 - Classe: CNJ-202) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

Advogado(s): Dra. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

 Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: ADEMILSON LINS FERREIRA E OUTRO(s)

Advogado(s): Dr. LEONARDO FRANÇA ARAÚJO

 Dr(a). OUTRO(S)

 INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 176411/2014

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos 

do(a) Cautelar Inominada 16247/2014 - Classe: CNJ-183) COMARCA 

CAPITAL

EMBARGANTE: RVO - RÁDIO A VOZ D´OESTE LTDA E OUTRO(s)

Advogado(s): Dr. LUIS GUILHERME LEAL CURVO

EMBARGADO: SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO E OUTRA(s)

Advogado(s): Dr. JOSE ROBERTO UGEDA

 Dr(a). GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 175180/2014

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos 

do(a) Agravo de Instrumento 58840/2014 - Classe: CNJ-202) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: PRIMESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Advogado(s): Dr. GABRIEL GAETA ALEIXO

 Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO

Advogado(s): Dr. MAURICIO AUDE

 Dr. ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA

 Dr. PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

 Dr. MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI

 Dr(a). OUTRO(S)

 INTIMAÇÃO AO(S) EMBARGADO(S) para apresentar(em) manifestação 

aos embargos de declaração, no prazo legal.

  

Protocolo: 167512/2014

Agravo de Instrumento 167512/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

Advogado(s): Dr. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

 Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): M A DA SILVA ME E OUTRA(s)

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço do(s) agravado(s), tendo em vista a juntada de 

fls. 109-TJ.

  

Protocolo: 168273/2014

Agravo de Instrumento 168273/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA 

CAPITAL

Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): ROBSON DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s): Dra. FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

 Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): BANCO PANAMERICANO S. A.

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço do(s) agravado(s), tendo em vista a juntada de 

fls. 74-TJ.

  

Protocolo: 167096/2014

Agravo de Instrumento 167096/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA 

DE SINOP

Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S. A.

Advogado(s): Dr(a). CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES

 Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): OLIVEIRA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço do(s) agravado(s), tendo em vista a juntada de 

fls. 80-TJ.

  

Protocolo: 159905/2014

Agravo de Instrumento 159905/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA 

DE SINOP

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): LUCIANA DE MOURA COSTA

Advogado(s): Dr(a). FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL

 Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço do(s) agravado(s), tendo em vista a juntada de 

fls. 63-TJ.

  

Protocolo: 162294/2014

Agravo de Instrumento 162294/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA 

DE COMODORO

Relator: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS

AGRAVANTE(S): DEMILSON FERREIRA VILELA

Advogado(s): Dr(a). MARIANA GOMES DE OLIVEIRA

 Dr(a). TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

AGRAVADO(S): DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S. C.

AGRAVADO(S): AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA.

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do cálculo, referente ao preparo do Recurso de Agravo de 

Instrumento.

  

Protocolo: 99328/2014

Agravo de Instrumento 99328/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA DE 

COMODORO

Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

AGRAVANTE(S): AMAURI SALVADOR

Advogado(s): Dr(a). MARCUS PEDRO STEIN AMBROZIO

AGRAVADO(S): WALENTIM WINGENBACH

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do cálculo, referente ao preparo do Recurso de Agravo de 

Instrumento.

  

Protocolo: 60125/2014

Agravo de Instrumento 60125/2014 Classe: 202-CNJ - COMARCA 

CAPITAL

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO

AGRAVANTE(S): PEDRO DE SOUZA CALAZAN

Advogado(s): Dr(a). ROBERGES JÚNIOR DE LIMA

 Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s): Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Dr(a). OUTRO(S)

 INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do cálculo, referente ao preparo do Recurso de Agravo de 

Instrumento.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

 BELª. MICHELE CAMPOS ASSAÓKA LUSTOSA – Diretora da Primeira 

Secretaria Cível.

Decisão / Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 171213 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

171213/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE AGRAVANTE(S) - FAIR FAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 
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S/A (Advs: Dr(a). CIBELLY DE JESUS AMARAL E OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - ELIAS CANDIDO DA SILVA (Advs: Dr. JOSÉ LUIZ DA 

SILVA)

Decisão: "... Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo 

vindicado e acerto o caso em tela desta forma até que a Câmara Julgadora 

decida o mérito do recurso (CPC, 527, III e 558)...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS (RELATOR)

 

 
Protocolo Número/Ano: 172233 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172233/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE JUÍNA AGRAVANTE(S) 

- SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. 

(Advs: Dr(a). FAGNER DA SILVA BOTOF E OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

DOUGLAS DA SILVA SANTOS (Advs: Dr(a). PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI)

Decisão: "... Com essas considerações, DEFIRO o efeito 

suspensivo vindicado e acerto o caso em tela desta forma até 

que a Câmara Julgadora decida o mérito do recurso (CPC, 

527, III e 558)...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 1191 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1191/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA (Advs: Dr(a). CARLOS 

FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, Dr(a). FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ERIKA MARIA DANTAS SALES 

(Advs: Dr(a). ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Com essas considerações, DEFIRO o efeito 

suspensivo vindicado e acerto o caso em tela desta forma até 

que a Câmara Julgadora decida o mérito do recurso...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 173061 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

173061/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- JOSÉ DUARTE (Advs: Dr(a). MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS E 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - JULIO FLAVIO CANDIA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr. ARMANDO BIANCARDINI CÂNDIA E OUTRO(S))

Decisão: "... Diante do exposto, DEFIRO a pretensão 

deduzida, a fim de suspender in totum a decisão guerreada, 

até julgamento final do recurso de agravo...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 170862 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170862/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

AGRAVANTE(S) - C. C. L. A. A. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT (Advs: Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - WERNER E WERNER LTDA E OUTRO(s) 

(Advs: Dr. SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Com essas considerações, DEFIRO o efeito 

suspensivo vindicado (V, 1, “b” – fls. 13) e acerto o caso em 

tela desta forma até que a Câmara Julgadora decida o mérito 

do recurso (CPC, 527, III, e 558)...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 174389 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174389/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS AGRAVANTE(S) - ANDRESSA BOSCATO DA SILVA 

ROSA (Advs: Dr(a). LUIZ PEREIRA PARDIN), AGRAVADO(S) - A. F. 

GARCIA & CIA LTDA - ME

Decisão: "... Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita...".

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para efetuar o pagamento do preparo do 

presente Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de não conhecimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 174824 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174824/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA AGRAVANTE(S) - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A. (Advs: Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, Dr. 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - CREUZA PEREIRA DO PRADO CASSEMIRO (Advs: Dra. 

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - PROC. DO MUNICÍPIO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo 

vindicado e acerto o caso em tela desta forma até que a Câmara Julgadora 

decida o mérito do recurso (CPC, 527, III e 558)...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 173651 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

173651/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SAPEZAL 

AGRAVANTE(S) - UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (Advs: Dr(a). IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS), 

AGRAVADO(S) - MICHELS AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA ME E OUTRO(s) 

(Advs: Dr. RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA)

Decisão: "... Com essas considerações, INDEFIRO o efeito 

suspensivo vindicado e acerto o caso em tela desta forma até 

que a Câmara Julgadora decida o mérito do recurso...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS 

(RELATOR)

 

 
Protocolo Número/Ano: 172730 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172730/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

AGRAVANTE(S) - GLAUBER HOELSCHER (Advs: Dr. HUGO LEONARDO 

GARCIA DE AQUINO), AGRAVADO(S) - ELAINE HOFFMANN (Advs: Dr(a). 

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA)

Decisão: "... Posto isso, embora admitindo a interposição 

recursal tal como efetivada (CPC, art. 522, “caput”), e por isso 

recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, 

mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão 

recursal...".

INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize sua representação, porque consta 

apenas o substabelecimento de fls. 25, desacompanhada da 

procuração, sob pena de não conhecimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 174514 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174514/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- BV FINANCEIRA S. A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(Advs: Dr. LUIZ RODRIGUES WAMBIER, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - GIMASSON VERA DOS SANTOS (Advs: Dr. ALBERTO 

ANDRE LASCH, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 
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(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 175625 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

175625/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Advs: Dr. 

JOAQUIM FELIPE SPADONI, Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Dr(a). 

SCHEILLA C. L. MORAES, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - H. M. DE S. 

REPRESENTADO POR SUA MÃE L. M. DOS S. (Advs: Dr(a). OLÁVIO JOSÉ 

DA SILVA)

Decisão: "... Assim, prudente que se mantenha a decisão 

singular, dada a urgência e a gravidade que o caso requer, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão 

formulado...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 176734 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

176734/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP 

AGRAVANTE(S) - E. P. A. (Advs: Dr(a). ENEIDE APARECIDA DE 

CAMARGO SIMON, Dr(a). JOYCE COSTA XAVIER, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - C. P. S. (Advs: Dr(a). DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA)

Decisão: "... Ante todo exposto, INDEFIRO a concessão do efeito 

suspensivo...".

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Segunda Câmara Cível

Decisão do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 155563 / 2014 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

155563/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - 

AGRAVANTE(S) - BANCO BRADESCARD S. A. (Advs: Dra. LAIANA 

LARISSA NOGUEIRA PENA, Dr. MAURO PAULO GALERA MARI, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - SAMARA CUNHA SILVA (Advs: Dr. 

CLAUDISON RODRIGUES)

Decisão: "...No caso, verifica-se que o prazo estipulado é 

suficiente para o cumprimento da determinação judicial, pois 

não se trata de ato complexo a baixa da negativação nos 

cadastros restritivos de crédito. Assim, neste momento de 

cognição sumária, é pertinente a sua manutenção. Por esses 

motivos, mantenho incólume a decisão objurgada. "

"Intimação ao Agravante, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do recurso.''

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

(RELATORA)

 

 
Protocolo Número/Ano: 148613 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

148613/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

AGRAVANTE(S) - ANDREIA FELIX DA SILVA (Advs: Dr(a). EM CAUSA 

PRÓPRIA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - FLORIZAN LUIZ ESTEVES 

E OUTRO(s) (Advs: Dr. JOSE ANTONIO TAVARES JUNIOR), 

AGRAVADO(S) - FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO E OUTRO(s) (Advs: 

Dr. REINALDO LEITE DE OLIVEIRA)

Decisão: "...Pelo exposto, sem prejuízo do convencimento 

que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso, defiro 

parcialmente a liminar ora pleiteada, apenas para reduzir os 

honorários advocatícios para o valor de R$1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para cada excipiente."

"Intimação aos Agravados para apresentarem contraminuta no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 527, V do CPC."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (RELATORA)

 

 
Protocolo Número/Ano: 172226 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172226/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - FABIANO RODRIGO DE CAMPOS (Advs: Dr(a). 

MARCELA MARTINS RIBEIRO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. - CASAS PERNAMBUCANAS

Decisão:"...Isso posto, com amparo no art. 557, caput, do 

Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO 

INTERPOSTO."

"Intimação ao Agravante, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do recurso."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (RELATORA)

 

 
Protocolo Número/Ano: 172594 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172594/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO AGRAVANTE(S) - ANDRÉ MAURICIO GOMES (Advs: Dr. 

CLAYTON OUVERNEI, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - MARCIO 

VENÍCIO VILELA REIS E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). JULIANA GIRARDELLI 

VILELA)

Decisão: "...Diante desas considerações, presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo, 

por ora, DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim de suspender 

a decisão recorrida até ulterior julgamento do mérito deste 

Agravo. "

"Intimação ao Agravado para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contraminuta, nos termos do art. 527, V do CPC."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (RELATORA)

 

 
Protocolo Número/Ano: 174072 / 2014 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174072/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

AGRAVANTE(S) - I. S. F. (Advs: Dr(a). EMILIANA BORGES FRANÇA), 

AGRAVADO(S) - R. M.

Decisão: "...Em face destas considerações, deixo de 

conhecer do presente recurso por ser manifestamente 

inadmissível e o faço com fundamento nos artigos 527 c/c 

557, ambos do CPC."

"Intimação ao Agravante, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do recurso."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (RELATORA)

 

 
Protocolo Número/Ano: 174131 / 2014 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174131/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL - 

AGRAVANTE(S) - MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA (Advs: Dr(a). 

FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER, Dr(a). RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA), AGRAVADO(S) - USINA JACIARA S. A. (Advs: Dr. MARCELO 

BERTOLDO BARCHET, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Dessa forma, reconhecida a ausência de requisito 

ensejador da concessão da medida litigada, INDEFIRO a 

liminar pleiteada, mantendo, por ora, incólume a r. decisão 

recorrida. Outrossim, quanto ao Benefício da Justiça Gratuita, 

o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 

1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até 

mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades 

filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de 

reconhecido interesse público, necessitam comprovar a 

insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade 
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da justiça, o que não ocorreu nos autos, pelo que determino o 

recolhimento das custas, em 48 horas, sob pena de 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO do Recurso."

"Intima-se a agravada para apresentação de contraminuta, nos 

termos do art. 527, V, do Diploma Processual Civil, com prazo 

de 10 (dez) dias."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 174551 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174551/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - BANCO VOLKSWAGEN S. A. (Advs: Dr. MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, Dr(a). MICHELLY DIAS MASSONI, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - OSMANO ARÃO DE MACEDO (Advs: 

Dr(a). HERNANI ZANIN)

Decisão: "...Desta feita, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os 

efeitos do decisum recorrido."

"Intimação o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta nos 

termos do art. 527, V do CPC com prazo de 10 (dez) dias.."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

 

 
Protocolo Número/Ano: 174829 / 2014 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174829/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A. (Advs: Dr(a). 

FERNANDO CEZAR ZANDONADI, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

EDIS REZENDE GUIMARÃES (Advs: Dra. MICHELLE FASCINI XAVIER, Dr. 

WILSON MOLINA PORTO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Desta feita, defiro a liminar recursal para 

suspender os feitos da decisão agravada até o julgamento 

definitivo do agravo."

"Intimação ao Agravado para, querendo, apresentar 

contraminuta nos termos do art. 527, V do CPC, com prazo 

de 10 (dez) dias."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(RELATORA)

 

Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 142462 / 2013 APELAÇÃO Nº 142462/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL APELANTE(S) - MAURO VICTOR 

COELHO (Advs: Dr. TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO), 

APELADO(S) - ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

Decisão: "..Da análise dos autos, verifico que não foi 

determinada a intimação para que o embargado ESPÓLIO DE 

JOSÉ KARA JOSÉ pudesse exercer o contraditório, com 

relação ao recurso interposto pelo embargante MAURO 

VICTOR COELHO; fato que passou despercebido pela 

instância a quo, previamente ao envio dos autos à segunda 

instância."

"Assim, determino a intimação do embargado ESPÓLIO DE 

JOSÉ KARA JOSÉ, para querendo, contrarrazoar o recurso 

interposto pelo embargante (fls.41/54), no prazo de quinze 

(15) dias."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 88558 / 2014 MEDIDA CAUTELAR 

INCIDENTAL Nº 88558/2014(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 40595/2013 - CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL 

REQUERENTE(S) - DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA (Advs: 

Dr. JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ, Dr(a). OUTRO(S)), REQUERIDO(S) - 

ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (Advs: Dr. MARCELO KARA JOSÉ, 

Dr(a). VALMIR ANTONIO DE MORAES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Tendo em vista a certidão de fl.128, intime-se pessoalmente a 

requerente para, no prazo de 48 horas, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida à fl. 126, sob pena extinção dos autos sem 

resolução do mérito."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 119581 / 2013 APELAÇÃO Nº 119581/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JACIARA APELANTE(S) - 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA. (VWB) (Advs: Dr. MARCIO NOVAES CAVALCANTI, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELANTE(S) - ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE 

LTDA (Advs: Dr(a). LUIZ GONÇALO DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - UANAIR DE OLIVEIRA (Advs: Dr. REMI CRUZ BORGES, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Da leitura dos autos, observa-se que o prazo de 

vigência da procuração de fl. 166, já se escoou (13/08/2014)."

Intime-se a Apelante Volkswagen do Brasil Indústria de 

Veículos Automotores Ltda para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularizar sua representação processual, sob pena do 

Recurso de Apelação de fls. 206/218 não ser conhecido.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 55264 / 2014

APELAÇÃO Nº 55264/2014 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE FELIZ 

NATAL

APELANTE(S) - LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (Advs: 

Dr(a). GABRIELA FERNANDES CAMPOS, Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY, Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) - MARCLEONICE BISPO DE 

SOUZA (Advs: Dr. ARY FRUTO), APELADO(S) - LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (Advs: Dr(a). GABRIELA FERNANDES 

CAMPOS, Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - MARCLEONICE BISPO DE SOUZA (Advs: Dr. ARY 

FRUTO)

Decisão:"... Da análise dos autos, verifica-se que a Apelação de fls. 

166/187 é apócrifa.

Desta forma, intimem-se os advogados, subscritores da peça recursal 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanarem a irregularidade apontada, sob 

pena do Recurso não ser conhecido.

Às providências".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Decisão / Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 113276 / 2013 APELAÇÃO Nº 113276/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SINOP APELANTE(S) - BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dr. RICARDO NEVES 

COSTA, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - JULIANO RODRIGUES DE 

MENDONÇA (Advs: Dr(a). ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: "...Feitas essas considerações, com base no art. 557, § 1º-A, 

do CPC, dou parcial provimento ao apelo para reduzir os juros 

remuneratórios para a média publicada pelo BACEN em maio/2009 - 

29,15% ao ano - e determinar que a compensação ou repetição se dê na 

forma simples, seguida da descaracterização dos efeitos da mora. No 

mais, mantenho inalteradas as demais cláusulas pactuadas, bem como 

distribuo o ônus da sucumbência pro rata."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Intimação ao Apelante, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do recurso.

Protocolo Número/Ano: 72771 / 2013

APELAÇÃO Nº 72771/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S) - VALDECI AGUIAR MARTINS (Advs: Dr. MARCO 

ANTÔNIO DE MELLO, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - BANCO 

ITAUCARD S. A. (Advs: Dr. CELSO MARCON, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Feitas essas considerações, HOMOLOGO o acordo de fls. 

143/144-TJ, a fim de que surtam os jurídicos e legais efeitos. De 

conseguinte, estando evidente a perda de objeto, julgo prejudicado o 

apelo, com base no art. 557 do CPC, e determino a remessa dos autos à 

instância de origem para as providências cabíveis."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Intimação ao Apelante, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do recurso.
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Protocolo Número/Ano: 84477 / 2013

APELAÇÃO Nº 84477/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

CÁCERES

APELANTE(S) - UNOPAR - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO 

LTDA. (Advs: Dr. DANILO PIRES ATALA, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELANTE(S) - LEIA DA SILVA FERNANDES (Advs: Dr. JAIME 

SANTANA ORRO SILVA), APELADO(S) - LEIA DA SILVA FERNANDES 

(Advs: Dr. JAIME SANTANA ORRO SILVA), APELADO(S) - UNOPAR - 

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA. (Advs: Dr. DANILO PIRES 

ATALA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:"... Com tais fundamentos, diante da ausência de regularidade 

formal do recurso, nego seguimento ao apelo de fls. 294/297, nos 

termos do artigo 557, caput, do CPC."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Intimação ao Apelante, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do recurso.

Protocolo Número/Ano: 169755 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169755/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - TRANSMÁXIMA TRANSPORTADORA LTDA. (Advs: 

Dr(a). JAIR DEMÉTRIO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI (Advs: Dr(a). GUILHERME 

F. FIGUEIREDO CASTRO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Todavia, não obstante o labor combativo do douto patrono da 

agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o 

posicionamento quanto à decisão indeferitória da liminar recursal proferida 

à fl. 133-TJ. Assim, aguarde-se o julgamento de mérito do presente 

recurso. Após as informações do juízo a quo e eventual contraminuta da 

parte adversa, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 16 de janeiro de 

2015".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta nos 

termos do art. 527, V do CPC

Protocolo Número/Ano: 69556 / 2014 APELAÇÃO Nº 69556/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL APELANTE(S) - BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. (Advs: Dra. KAMILA DE SOUZA 

COUTINHO, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MARIA TEREZINHA 

CONCEIÇÃO (Advs: Dra. FERNANDA TOMAZ MENDES, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: "...Ante o exposto, dou parcial provimento monocrático ao 

recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática, para 

determinar que o direito de restituição do VRG seja aferido apenas após a 

venda do veículo, se o valor obtido com a alienação for superior ao total 

pactuado como VRG na contratação, após deduzidas todas as despesas 

e encargos contratuais, aí inclusos juros e multa moratórios, na hipótese 

de subsistir alguma importância relativa ao VRG. P. I. C. Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2014. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Desembargadora "

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Intimação ao Apelante, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no 

prosseguimento do recurso.

Protocolo Número/Ano: 92178 / 2014

APELAÇÃO Nº 92178/2014 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - IRENE DA SILVA BOLITO (Advs: Dr(a). MARCIO 

RIBEIRO DA ROCHA, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - BV FINANCEIRA 

S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Advs: Dr(a). 

SERGIO SCHULZE, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Com essas considerações, nego seguimento ao apelo, nos 

termos do artigo 557, caput, do CPC e artigo 51, VII, do RITJ/MT. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2014."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Intimação ao Apelante, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do recurso.

Terceira Câmara Cível

Acórdão

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Apelação / Reexame Necessário 96594/2013 - Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 155482 / 2014. Julgamento: 9/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PATRYCK 

DE ARAÚJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO), AGRAVADO(S) - 

JUZAIDE MARTINS GUIMARÃES E OUTRO(s) (Advs: Dr. BRUNO JOSÉ 

RICCI BOAVENTURA, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO UNIPESSOAL - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – VERBA DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA 

DOCÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA - LEIS 

COMPLEMENTARES Nº 159/04 E 277/07 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

– APLICAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE – EXTENSÃO AOS 

INATIVOS – OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA – VERBA DE 

CARÁTER GERAL – INTELIGÊNCIA DO § 8º, ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – PRESERVA-SE A PARIDADE DOS INATIVOS COM OS ATIVOS, 

RELATIVAMENTE ÀQUELES QUE SE APOSENTARAM ATÉ A DATA DA 

PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003- RECURSO DO 

ESTADO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento firmado pela 

Primeira Seção desta Corte no julgamento do REsp 1.251.993/PR, segundo 

a regra do art. 543-C do CPC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 

19/12/2012, que assentou que "é pacífica a orientação jurisprudencial 

desta Corte Superior no sentido da aplicação do prazo prescricional 

quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, 

previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32".

 II - O direito à percepção da verba de incentivo à docência aos 

professores inativos decorre da sua natureza, pois se trata de aumento 

linear e geral a todos os professores em atividade. As Leis 

Complementares nº 159/04 e 277/807, ambas em seu artigo 3º, não 

impõem condições para a percepção da mencionada verba, exige, tão 

somente, o exercício do Magistério.

III - O direito à paridade toca aos servidores que se aposentaram no 

serviço público antes da Emenda Constitucional n° 41/2003.

IV - Agravo Regimental desprovido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Agravo de Instrumento 123310/2014 - Classe: CNJ-202). 

Protocolo Número/Ano: 138693 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - AMERICEL S. A. (Advs: Dr(a). JOÃO AGRIPINO MAIA, 

Dr(a). VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – 

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.

1. Fundamentos insuficientes para modificar a decisão agravada.

2. Agravo Regimental improvido.

Agravo de Instrumento 15923/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE. Protocolo Número/Ano: 15923 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - ALINOR AUGUSTO DE MIRANDA (Advs: 

Dr(a). SONIA REGINA M. HOFFMANN), AGRAVADO(S) - CAMARA 

MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL - LIMINAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CONVOCAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO ESTABELECIDO 

NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL - RECURSO PROVIDO.

I - A presença dos requisitos autorizadores impõe a concessão da medida 

liminar.

II - A realização de sessão extraordinária sem observância ao prazo 
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mínimo estabelecido na lei de regência, importa nulidade dos atos; a 

manutenção de ato administrativo irregular age em flagrante e intolerável 

desconformidade com os princípios que regem a coisa pública.

III - Recurso provido.

Agravo de Instrumento 26157/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 26157 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - LOC-SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA (Advs: Dr(a). HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES ALVES, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - PSG AMBIENTAL LIMITADA - EPP 

(Advs: Dr(a). ROBERTO VILELA FRANÇA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (Advs: Dr(a). 

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES - DECISÃO RECORRIDA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - PERDA DO OBJETO - AGRAVO 

PREJUDICADO.

 1 - Destarte, uma vez que há o juízo de retratação proferido pelo 

Magistrado prolator da decisão agravada, não remanesce mais qualquer 

interesse do Agravante em ver apreciado o recurso.

2 - Perda do objeto configurada. Agravo prejudicado.

Agravo de Instrumento 28673/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

ITIQUIRA. Protocolo Número/Ano: 28673 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (Advs: Dr. RONALDO DE 

CARVALHO), AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

CONVERTERAM O AGRAVO EM RETIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO FUNDO 

ESPECÍFICO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET - AFASTAMENTO EM 

SEDE DE DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO - 

INEXISTÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO - CONVERSÃO - REMESSA DOS 

AUTOS À INSTÂNCIA SINGELA.

 1. " [...] 1. O agravo interposto contra decisão interlocutória será 

processado, em regra, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão 

suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação e nas 

demais exceções previstas na segunda parte do inciso II do art. 527 do 

CPC. 2. Contra decisão liminar ou antecipatória da tutela, o agravo 

comumente assume a forma "de instrumento", em face da urgência 

dessas medidas e dos sensíveis efeitos que normalmente produzem na 

esfera de direitos e interesses das partes. Para tanto, a parte agravante 

deve comprovar que a decisão atacada é suscetível de causar-lhe lesão 

grave e de difícil reparação. (...) 4. Nesse contexto, mostra-se adequado o 

ato judicial que converteu o agravo de instrumento em retido, pois não 

configurada a exceção prevista no art. 527, II, do CPC." (STJ - AgRg no 

RMS 42.083/PR, Rel. Ministro Raul Araújo)

2. Agravo convertido para a forma retida.

Agravo de Instrumento 36510/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 36510 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA FLAVIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO), AGRAVADO(S) - CBA FARMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (Advs: 

Dr. LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - 

INSPEÇÃO SANITÁRIA - ALVARÁ - DEMORA NA REALIZAÇÃO - 

PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO RECURSAL ANTE A REALIZAÇÃO DA 

INSPEÇÃO - AFASTAMENTO - MÉRITO - DEMORA INJUSTIFICADA DA 

ADMINISTRAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO HOSTILIZADA - RECURSO 

DESPROVIDO.

1. Inocorre a perda do objeto recursal em decurso do cumprimento do 

objeto da Ação Mandamental, onde fora proferida a liminar recorrida, ante 

a sua precariedade

2. " [...] 5. " Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de 

prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. 

Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do 

processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se 

podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a 

conclusão de procedimento administrativo." (STJ, REsp 1145692/RS, Rel. 

Ministra Eliana Calmon).

 3. Agravo desprovido.

Agravo de Instrumento 43559/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 43559 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: 

Dr(a). JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO), 

AGRAVADO(S) - LEONARDO RÉGIO DE LIMA. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL 

– IPTU – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA - 

AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.

 1. No caso do Imposto Predial Territorial Urbano, para fins de cômputo do 

prazo prescricional, o lançamento se dá, ex vi legis, no primeiro dia do 

exercício fiscal correspondente.

 2. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da 

Execução Fiscal, acertada a decretação da prescrição.

 3. Agravo improvido. 

Agravo de Instrumento 43941/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

SINOP. Protocolo Número/Ano: 43941 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SINDIMED/MT (Advs: Dra. RENATA KARLA BATISTA E SILVA), 

AGRAVADO(S) - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SINOP (Advs: Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS, Dr(a). 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS), AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE SINOP. 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO LIMINAR INDEFERITÓRIA - AÇÃO 

MANDAMENTAL - LEGITIMIDADE PARA RECEBER A CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL - SINDICATO ESPECÍFICO EM DETRIMENTO A SINDICATO 

GENÉRICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

I - "A contribuição sindical é devida por todas aqueles que participarem de 

uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma 

profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria 

ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do disposto no Art. 

591." (Art. 579 da CLT)

II - A representatividade dos médicos, onde quer que trabalhem é do 

Sindicato dos Médicos, na condição de Sindicato dos Profissionais 

Liberais (MS Nº. 69398/2008).

III - A presença dos requisitos insculpidos no artigo 7º., inciso III, da Lei do 

Mandado de Segurança, impõe o deferimento da medida.

IV - Recurso Provido.

Agravo de Instrumento 49881/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

ALTA FLORESTA. Protocolo Número/Ano: 49881 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - COMERCIAL IMPORTADORA VENEZA 

LTDA - ME (Advs: Dr(a). RAUL ANTUNES MACEDO, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (Advs: Dr(a). NAIARA 

ROSSA MORELLO - PROCURADORA DO MUNICÍPIO). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
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Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

INDEFERIIMENTO DA LIMINAR - PREGÃO DE MENOR PREÇO – REGISTRO 

DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – SELO ECOLÓGICO – PREVISÃO 

EDITALÍCIA – EXIGÊNCIA RAZOÁVEL COM O OBJETO DO CERTAME – 

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica qualquer ilegalidade na exigência editalícia de 

apresentação do selo ecológico, tampouco violação ao princípio da 

igualdade entre os licitantes, para aquisição de material para pavimentação 

asfáltica.

2. A falta de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da 

liminar, em sede de Mandado de Segurança, impõe-se a manutenção da 

decisão monocrática que a indeferiu.

Agravo de Instrumento 55545/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES. Protocolo Número/Ano: 55545 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dra. RENATA KARLA BATISTA E SILVA), 

AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, AGRAVADO(S) - 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA DO BUGRES- 

SISPUMBB. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO LIMINAR INDEFERITÓRIA - AÇÃO 

MANDAMENTAL - LEGITIMIDADE PARA RECEBER A CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL - SINDICATO ESPECÍFICO EM DETRIMENTO A SINDICATO 

GENÉRICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

I - " A contribuição sindical é devida por todas aqueles que participarem de 

uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma 

profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria 

ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do disposto no Art. 

591." (Art. 579 da CLT)

II - A representatividade dos médicos, onde quer que trabalhem é do 

Sindicato dos Médicos, na condição de Sindicato dos Profissionais 

Liberais (MS 69398/2008).

III - A presença dos requisitos insculpidos no artigo 7.º, inciso III, da Lei do 

Mandado de Segurança, impõe o deferimento da medida.

IV - Recurso provido.

Agravo de Instrumento 68314/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 68314 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: 

Dr(a). JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO), 

AGRAVADO(S) - LEILA MARIA TEIXEIRA (Advs: Dr(a). JACQUELINE 

GEVIZIER NUNES RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO SIMPLES – 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO 

PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NEGADO.

1 - Se entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o 

ajuizamento da ação transcorreram mais de cinco anos, resta claro que 

ocorreu a prescrição da pretensão executiva do referido crédito, não 

havendo incidência da súmula 106 do STJ.

 2 - Agravo desprovido.

Agravo de Instrumento 72370/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

PONTES E LACERDA. Protocolo Número/Ano: 72370 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WILLIAN CÉZAR NONATO DA COSTA, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ROBISON RAMIRES (Advs: Dr. 

RAMÃO WILSON JÚNIOR). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DECLARARAM A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO, NOS 

TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA 

– MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE 

DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – 

POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO 

APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

PRIMEVO – UNEMAT – AUTORIDADE ACOIMADA COATORA SEDIADA EM 

JUÍZO DIVERSO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA 

DECLINADA – RECURSO PREJUDICADO.

 1.“Tratando-se de Ação Mandamental, a fixação do juízo competente não 

se dá conforme a matéria, o território ou a pessoa do litigante, como 

ocorre em outras ações, mas de acordo com a sede funcional da 

autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, tratando-se de 

incompetência absoluta, o magistrado não pode deferir medidas cautelares 

ou antecipatórias, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 113, § 2º do 

Código de Processo Civil.” (RAI 47700/2011, Des. J

Agravo de Instrumento 73285/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 73285 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. FLÁVIA 

BEATRIZ CORRÊA DA COSTA - PROC. EST.), AGRAVADO(S) - VAGNER 

MARTINS. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - 

FALECIMENTO DO EXECUTADO - LEGITIMIDADE DA MEEIRA DO DE 

CUJUS, TAMBÉM NOMEADA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO - OBRIGAÇÃO 

PROPTER REM - RECURSO PROVIDO.

I. "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores". (artigo 43 do CPC).

 II. A proteção ao meio ambiente é obrigação propter rem que acompanha à 

transmissão da propriedade, o que legitima a esposa do de cujus a figurar 

no polo passivo da Ação de Execução Obrigação de Fazer, seja porque é 

sua meeira, seja porque é inventariante do Espólio.

III. Recurso provido.

Agravo de Instrumento 74738/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

ALTO ARAGUAIA. Protocolo Número/Ano: 74738 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (Advs: Dr. 

WILLIAM SANTOS ARAÚJO), AGRAVADO(S) - MARIETH MOREIRA 

ALBOEZ BRITO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DETERMINAÇÃO DE 

JUNTADA DO COMPROVANTE DE PROSTESTO DA CDA SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO - CONDIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

- PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - PROTESTO – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE EXECUTIVIDADE - 

RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - AGRAVO 

PROVIDO.

1. É inquestionável que o Código Tributário Nacional atribui à Certidão de 

Dívida Ativa a condição de título executivo extrajudicial, tanto que a Lei nº 

6.830/80 (LEF) admite a CDA no próprio corpo da petição inicial da 

Execução Fiscal (artigo 6º, § 2º). Por sua vez, o artigo 585, inciso VII do 

Código de Processo Civil, indica a CDA como título executivo extrajudicial. 

E não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo e 

estando presentes os requisitos legais exigidos, não resta dúvida de que 

a CDA é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, 

liquidez e exigibilidade, sendo pertinente o protesto, nos termos dos 

artigos 1º e 10 da Lei Federal nº 9.492/1997.

 2. O STJ se manifestou sobre a possibilidade do protesto da dívida ativa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 46 de 939



como uma forma mais ágil do que a atual sistemática da execução fiscal, 

contudo não há que se falar sobre a necessidade do protesto da CDA 

como requisito obrigatório para propositura da referida ação executiva.

 3. Recurso provido.

Agravo de Instrumento 74961/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 74961 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: 

Dr(a). JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO), 

AGRAVADO(S) - OLEGARIO SANTANA MACEDO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA – IPTU – CONFIGURAÇÃO – CONTAGEM 

DO PRAZO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DATA DA 

REMESSA AO CONTRIBUINTE DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

DO CARNÊ – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firme de que nos 

tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria 

remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o 

crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional 

quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN." 

(AgRg no REsp 1477734/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014).

 2. Ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, da constituição do 

crédito tributário, a pretensão executória encontra-se acobertada pelo 

manto da prescrição.

3. Recurso desprovido.

Agravo de Instrumento 76146/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 76146 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: 

Dr(a). JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO), 

AGRAVADO(S) - TEOTONIO FRANCISCO DA SILVA (Advs: Dr(a). 

JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA). 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO SIMPLES – 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO 

PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NEGADO.

1 - Se entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o 

ajuizamento da ação transcorreram mais de cinco anos, resta claro que 

ocorreu a prescrição da pretensão executiva do referido crédito, não 

havendo incidência da súmula 106 do STJ.

 2 - Agravo desprovido.

Agravo de Instrumento 76317/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 76317 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: 

Dr(a). JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO), 

AGRAVADO(S) - TÉRCIO DE OLIVEIRA RIVELA (Advs: Dr(a). JACQUELINE 

GEVIZIER NUNES RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA – IPTU – CONFIGURAÇÃO – CONTAGEM 

DO PRAZO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DATA DA 

REMESSA AO CONTRIBUINTE DA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO OU 

DO CARNÊ – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firme de que nos 

tributos sujeitos a lançamento de ofício, tal como o IPVA e o IPTU, a própria 

remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o 

crédito tributário, momento em que se inicia o prazo prescricional 

quinquenal para sua cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN." 

(AgRg no REsp 1477734/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014).

 2. Ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, da constituição do 

crédito tributário, a pretensão executória encontra-se acobertada pelo 

manto da prescrição.

Agravo de Instrumento 79751/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 79751 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr(a). LILIAN PAULA 

ALVES MODESTO DA COSTA), AGRAVADO(S) - PIRAN PARTICIPAÇÕES 

E INVESTIMENTOS LTDA. (Advs: Dr(a). WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE 

DOCUMENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO.

 1. A tutela antecipada tem como pressuposto genérico a observância da 

prova inequívoca que exige mais que simples aparência de direito (fumus 

boni iuris), cobra da prova preexistente clareza, idoneidade e grau de 

convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida 

razoável. Assim, a prova deverá se revelar, no momento processual, 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável à parte que invoca a 

tutela antecipada caso pudesse ser a causa julgada desde logo.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja 

efetuado o mencionado depósito só é possível diante de uma certeza 

quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se 

mostraram patente a nulidade ou irregularidade do título executivo 

combatido.

3. Agravo provido.

Agravo de Instrumento 81159/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE. Protocolo Número/Ano: 81159 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

(Advs: Dr(a). ANDRÉ PEZZINI, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - RUI 

PEREIRA AVELAR - ME (Advs: Dra. CAMILLA AFONSO DE BRITO, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO 

DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TAXA DE VERIFICAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - 

PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO.

1. "Ausentes a relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão 

grave e de difícil ao agravante e, sendo reversível a medida, deve ser 

mantida a suspensão da exigibilidade da taxa de funcionamento discutida 

nos autos, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, até o julgamento de 

mérito do mandado de segurança." (AI 48401/2014, DRA.VANDYMARA G. 

R. P. ZANOLO).

 2. Recurso desprovido.

Agravo de Instrumento 82685/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 82685 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. OLGA GENY 

DE ALMEIDA ALVES - PROC. ESTADO), AGRAVADO(S) - CARGIL 

AGRÍCOLA S. A. (Advs: Dr(a). EGYDIO DE SOUZA NEVES, Dr. LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA NEVES, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE PENHORA - CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - PRELIMINAR - CONVERSÃO EM 
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AGRAVO RETIDO - AFASTAMENTO - OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA 

- IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO.

 1. " [...] 1. Em se tratando de decisões liminares ou antecipatórias da 

tutela, o agravo contra elas interposto deve ser, obrigatoriamente, de 

instrumento. Dada a urgência dessas medidas e os sensíveis efeitos 

produzidos na esfera de direitos e interesses das partes, não haveria 

interesse em se aguardar o julgamento da apelação. 2. Recurso ordinário 

provido." (RMS 31.445/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi)

2. A despeito da possibilidade de oferecimento de caução real, 

antecipando-se os efeitos da penhora em eventual executivo fiscal, com 

vistas à obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, esta não 

configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

prevista do artigo 151 do CTN.

3. "[...] 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que 

implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se 

taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação 

de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no 

montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito 

exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo 

precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa e a oposição de embargos." (STJ, Primeira Seção, REsp 

1156668/DF, Relator Ministro Luiz Fux).

 4. Apelo provido.

Agravo de Instrumento 89600/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Protocolo Número/Ano: 89600 / 2014. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - DIRCEU AURÉLIO MILANESI (Advs: Dr. 

PEDRO EMÍLIO BARTOLOMEI), AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. JENZ PROCHNOVV JUNIOR - PROC. EST.). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO 

DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - 

PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

No caso de retratação da decisão agravada, julga-se prejudicado o 

recurso, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil.

Agravo de Instrumento 143093/2013 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS. Protocolo Número/Ano: 143093 / 2013. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - KMD - ASSESSORIA CONTÁBIL, 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO A MUNICÍPIOS LTDA. - ME E OUTRA(s) 

(Advs: Dr(a). MURILO GODOY), AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E 

PENAL - INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – ART. 17, §§ 7º E 8º 

DA LEI 8.492/92 – RECURSO DESPROVIDO.

 1. Não há falar-se em carência da ação ante a existência de ação de 

improbidade administrativa e ação penal - quando possuem a mesma 

causa de pedir (mesmos fatos), eis que as responsabilidades civil, 

administrativa e penal são independentes, nos termos do artigo 37 , § 4º , 

da Constituição Federal e artigo 12 da LIA .

2. “[...] Nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º, da Lei n. 8.429/92, a defesa 

preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos 

que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a 

procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente 

nestes casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial. Precedentes. (...) 4. 

Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da 

Lei n. 8.429/92, e adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar 

prosseguimento ao feito. Não há ausência de fundamentação a 

postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Agravo 

regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp 479.898/MG, Rel. Ministro 

Humberto Martins).

 3. Agravo desprovido.

Agravo de Instrumento 155548/2013 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

COMODORO. Protocolo Número/Ano: 155548 / 2013. Julgamento: 

16/12/2014. AGRAVANTE(S) - PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA. (Advs: 

Dr. JOSÉ ROBERTO ALVIM), AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE NOVA 

LACERDA (Advs: Dra. VIVIANE CRISTINE CALDAS). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO - 

EFEITOS DO APELO MUNICIPAL - POSSE E PROPRIEDADE DA ÁREA 

DISCUTIDAS EM DIVERSOS PROCESSOS - CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE ENVOLVE A DEMANDA - NECESSIDADE DE 

RECEBIMENTO DO RECURSO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO 

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

 1. O recebimento do apelo interposto em face de sentença proferida em 

Ação Declaratória de Nulidade de Decreto de Desapropriação, que 

determina a reintegração de posse em sua parte dispositiva em favor da 

autora, deve se dar em seu duplo efeito, considerando-se a existência de 

demanda diversa, em trâmite no mesmo Juízo, no qual se discute a posse 

da área vindicada, tendo sido celebrado naquela acordo em face da área 

em litígio, a qual será submetida à perícia judicial.

 2. Agravo desprovido.

Apelação 68413/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ALTO GARÇAS. 

Protocolo Número/Ano: 68413 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

APELANTE(S) - CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR (Advs: Dr. RONAN 

DE OLIVEIRA SOUZA), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL À 

CIVIL PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA PREJUDICIAL – MATÉRIAS DE 

DEFESA DE MÉRITO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO 

JURÍDICA CUJA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DEVA SER DECLARADA – 

NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA 

MANTIDA.

A Ação Declaratória Incidental presta-se a alcançar certeza jurídica 

quanto a fato que se torna litigioso no transcorrer da lide, e de cuja 

existência ou inexistência depender o seu julgamento.

Não havendo alegação de relação jurídica cuja existência ou inexistência 

que deva ser declarada e de cuja declaração depende o julgamento da 

ação principal, inviável a propositura da ação declaratória incidental.

Alegações que se constituem como matéria de mérito da defesa, e 

portanto, afetas ao processo principal, que prescindem de declaração 

incidental de sua existência.

Apelação 117577/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 117577 / 2013. Julgamento: 18/11/2014. APELANTE(S) - 

IRANDY ANGELICA KLIEMASCHEWSK (Advs: Dr. FÁBIO MOREIRA 

PEREIRA), APELADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - 

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO - 

ALEGADO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE FINAL DE 

CARREIRA SUPRIMIDO - ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO DA AÇÃO 

MANDAMENTAL NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA - 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: AFASTADA. 

MÉRITO: NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE AJUIZADO O 

JUIZ CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO SUBJETIVO 

DO IMPETRANTE - COISA JULGADA MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA - 

APELO DESPROVIDO.

1. A Apelante alega que a verba Adicional de Final de Carreira não teria 

sido incorporada, e sim, suprimida dos seus rendimentos.Portanto, resta 
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nítido que caso seja confirmado o suposto prejuízo que teria sofrido, a 

Apelante lograria proveito com a restituição do pagamento desta verba 

nos seus vencimentos. Assim, há, sim, interesse recursal a ser discutido.

 2. "[...] se os fatos foram considerados provados e a sentença denegar a 

medida porque, o juiz concluiu pela inexistência de qualquer direito 

subjetivo do impetrante, haverá formação de coisa julgada material, e não 

mais poderá ser reaberta a discussão em outro processo, pois a isto se 

opõem os arts. 207 e 289 do CPC (Celso Agrícola Bargi: Do Mandado de 

Segurança, pg. 144)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE CÁCERES 

(Opostos nos autos do(a) Apelação / Reexame Necessário 13259/2013 - 

Classe: CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 141708 / 2014. Julgamento: 

9/12/2014. EMBARGANTE - ERIC DOS SANTOS PIO (Advs: Dr. ALEX 

SANDRO CARDOSO, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr. CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - PROC. DO 

ESTADO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

ACOLHERAM PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO 

VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO - ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

OMISSÃO SANADA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS 

ACOLHIDOS EM PARTE - DECISÃO MANTIDA HÍGIDA.

Caracterizada a hipótese de omissão prevista no art. 535 do Código de 

Processo Civil, deve-se acolher os Embargos de Declaração para sanar o 

vício, porém mantendo-se hígida a decisão proferida.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 34213/2014 - Classe: 

CNJ-202). Protocolo Número/Ano: 149163 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

EMBARGANTE - SULINA COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA. (Advs: Dr. DIOGO 

GALVAN), EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. 

ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - PROC. DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO - 

AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - 

ALEGAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE DA MATÉRIA DEBATIDA - 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou 

contradição ou, ainda, para suprir omissão, verificada no julgado, e erro 

material acerca de tema sobre o qual o Tribunal deveria ter-se 

manifestado.

II. Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem 

acolhida os embargos de declaração.

III. A existência de fato novo, prolação da sentença, sem comunicação ao 

Relator, não interfere no julgamento do recurso. Entretanto, a sentença é 

soberana, eis que decide o mérito da demanda.

IV. Embargos de Declaração rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(Opostos nos autos do(a) Apelação 35062/2013 - Classe: CNJ-198). 

Protocolo Número/Ano: 146649 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

EMBARGANTE - MISAEL ALEXANDRE CORREA, EMBARGADO - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE 

TRABALHO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO - PREQUESTIONAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de 

declaração, em face dos estreitos limites do artigo 535, do CPC.

2. O Julgador também não está obrigado a se manifestar sobre todos os 

dispositivos legais invocados pelas partes , sendo suficiente que 

exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção.

3. Aclaratórios rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS (Opostos nos autos do(a) Apelação 37618/2013 - Classe: 

CNJ-198). Protocolo Número/Ano: 142585 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

EMBARGANTE - JOÃO ARANTES FILHO E OUTRO(s) (Advs: Dr. ROBSON 

RONDON OURIVES), EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - PROC. DO ESTADO). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - 

TÍTULO PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL PARA A INTERPOSIÇÃO 

DA AÇÃO MONITÓRIA QUINQUENAL – INÍCIO DO PRAZO – VENCIMENTO 

DO TÍTULO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CÓDIGO 

CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – 

ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE - 

PROVIMENTO DO RECURSO ACARRETA A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função integrativa, 

tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição.

 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso exigidos pelo 

artigo 535 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam desprovidos. 

 3. " [...] o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando 

integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da 

sucumbência. Irrelevante, portanto, eventual omissão no acórdão 

exequendo..." (REsp 896627/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1)

4. Aclaratórios rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 137566/2013 - Classe: 

CNJ-202). Protocolo Número/Ano: 126690 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

EMBARGANTE - ALINOR CANDIDO DA SILVA (Advs: Dr. RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA), EMBARGADO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. 

RODRIGO RIBEIRO VERÃO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO PRECEDIDA DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - 

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

 1. “Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem 

pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, 

assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 

(REsp 728.456/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado 

em 16/08/2011, DJe 03/11/2011)”

 2. A contradição à qual se refere o artigo 535, inciso I do CPC se observa 

quando há ilogicidade entre as premissas e fundamentos do acórdão e 

suas respectivas conclusões, de tal forma que a resultante seja um 

julgamento de absoluta incoerência jurídica.

 3. O mero inconformismo da parte não motiva a interposição de embargos 

declaratórios.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 49 de 939



 4. Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Agravo de Instrumento 157279/2013 - Classe: 

CNJ-202). Protocolo Número/Ano: 125889 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

EMBARGANTE - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS S/A 

(Advs: Dr. MÁRIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO, Dr(a). OUTRO(S)), 

EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – 

REQUISITOS DO ARTIGO 535, I E II DO CPC - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS.

 1. “Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem 

pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, 

assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 

(REsp 728.456/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado 

em 16/08/2011, DJe 03/11/2011)”

 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso exigidos pelo 

artigo 535 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam desprovidos.

Apelação / Reexame Necessário 80350/2013 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA DE CÁCERES. Protocolo Número/Ano: 80350 / 2013. 

Julgamento: 25/11/2014. INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE 

CÁCERES (Advs: Dr(a). ELEN SANTOS ALVES DA SILVA), 

INTERESSADO/APELADO - ROZILENE BARBOSA (Advs: Dr. JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA 

SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 

AFASTADA - NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO - CUMPA 

RECÍPROCA - EXTENSÃO DOS DIREITO SOCIAIS - FGTS DEVIDO - 

VERBAS REMUNERATÓRIAS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA AO 

PERCENTUAL DE 6% AO ANO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS 

PARCELAS - RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.

1. [...] “A Constituição não exige que a decisão seja extensamente 

fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de 

seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AI 162.089-8-AgRg, Min. Carlos 

Velloso, j. 12.12.95, DJU 15.3.96).” (NEGRÃO, Theotonio. Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor. 42ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 499).

 2. "[...] 4. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais 

previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado 

temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da 

República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" 

(AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 

5. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido 

de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da 

ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio 

concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando 

para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na 

sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, 

Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 6. Por expressa previsão legal, é devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001).[...] Embargos de declaração 

rejeitados.” EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2014/0052326-3. Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão 

Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 03/06/2014.

 3. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 

11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e 

juros devidos pela Fazenda Pública, os quais devem ser calculados pelo 

índice do IPCA no percentual de 6% ( seis por cento) ao ano.

4. [...] A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a 

correção monetária deve incidir sobre as parcelas devidas aos servidores 

públicos, desde o momento em que deveriam ter sido pagas.[...] 8. Agravo 

regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.089.698/RS, 5. ªTurma, Rel.ª 

Min.ª LAURITA VAZ, DJe de 25/05/2009.)

 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

Apelação / Reexame Necessário 96959/2013 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 96959 / 2013. Julgamento: 

25/11/2014. INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. RONALDO PEDRO S. DOS SANTOS - PROCURADOR DO 

ESTADO), INTERESSADO/APELADO - ELIANE APARECIDA DA SILVA 

VICENTE (Advs: Dr. SILVANO FERREIRA DOS SANTOS). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E RATIFICARAM A SENTENÇA SOB REEXAME, 

NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CUMULADO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECARATÓRIA – SERVIDOR 

PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 

RECONHECIMENTO DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI 

COMPLEMENTAR Nº 206/2004 - REQUISITOS PREENCHIDOS PELA 

SERVIDORA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FAZENDA PÚBLICA - MANUTENÇÃO – INTERVENÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICA - APELO IMPROVIDO.

Comprovados/preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 

206/2004, presentes os certificado de habilitação em grau superior e de 

profissionalização específica, a progressão funcional da servidora 

pública, técnico administrativo funcional, para a classe superior, deve ser 

concedida.

Os honorários advocatícios, no caso em tela, se mostram condizentes 

com o trabalho desenvolvido pelo advogado e em consonância com os 

parâmetros dispostos no artigo 20 do Código de Processo Civil, com 

observação da disposição expressa no § 4º do mesmo artigo.

Cabe ao Poder Judiciário aferir a regularidade e a legalidade do ato 

administrativo, diante da omissão estatal, não significando, portanto, 

afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Apelação / Reexame Necessário 117509/2013 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 117509 / 2013. Julgamento: 

25/11/2014. INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: 

Dr(a). PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - PROCURADORA DO 

MUNICÍPIO), INTERESSADO/APELADO - GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA 

(Advs: Dr. DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI, Dr(a). MARISA N. C. 

PERRI). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA 

SOB REEEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS - PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 - AFASTADA - DIREITO A 

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ADICIONAL INSALUBRIDADE E 

GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIOS ESPECIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DO 

PARTICULAR - VEDAÇÃO DA SÚMULA 45/STJ - ADICIONAL NOTURNO - 

LC Nº 93/2003 - PAGAMENTO DO VALOR-HORA ACRESCIDO DE 25% - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR RAZOÁVEL - VERBAS 

REMUNERATÓRIAS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA AO 

PERCENTUAL DE 6% AO ANO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS 

PARCELAS - RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.

1. [...] Nas ações pessoais contra a Fazenda Pública, o prazo 

prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. 

(AgRg no AREsp 150.449/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)"

2. É permitida à Administração promover alterações no quantum 
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remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no 

valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da 

irredutibilidade de vencimentos.

3. Não há que se falar em ausência de previsão para o pagamento desta 

verba, vez que o artigo 72 da Lei Complementar nº 93/2003 dispõe a 

respeito do pagamento aos servidores.

 4. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 

11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e 

juros devidos pela Fazenda Pública, os quais devem ser calculados pelo 

índice do IPCA no percentual de 6% ( seis por cento) ao ano.

5. [...] A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a 

correção monetária deve incidir sobre as parcelas devidas aos servidores 

públicos, desde o momento em que deveriam ter sido pagas.[...] 8. Agravo 

regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.089.698/RS, 5. ªTurma, Rel.ª 

Min.ª LAURITA VAZ, DJe de 25/05/2009.)

 6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

Reexame Necessário 140995/2013 - Classe: CNJ-199 COMARCA DE 

ALTO GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 140995 / 2013. Julgamento: 

25/11/2014. INTERESSADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, INTERESSADO(S) - 

ROLAND TRENTINI (Advs: Dr. CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

RATIFICARAM A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VALOR 

MENOR AO ESTABELECIDO EM DECRETO ESTADUAL - REQUERIMENTO 

DOS SERVIDORES - REDUÇÃO DE GASTOS JUSTIFICADOS - MERA 

IRREGULARIDADE - PLEITO MINISTERIAL DE REJEIÇÃO DA INICIAL - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELO DESPROVIDO.

 1. Comprovado nos autos que o pagamento de diárias em valor menor ao 

previsto em Decreto Municipal, em atendimento a requerimentos 

formulados pelos próprios servidores constitui-se em mera irregularidade 

que não pode ser considerada como ato de improbidade administrativa.

 2. Sentença ratificada.

Apelação / Reexame Necessário 153091/2013 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 153091 / 2013. Julgamento: 

16/12/2014. INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. 

RUBI FACHIN - PROC. DO MUNICÍPIO), INTERESSADO/APELADO - 

THARTITA NUNES BRUNO (Advs: Dra. CLÁUDIA PATRÍCIA SALGADO, 

Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E RETITIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA 

SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO – NÃO 

OCORRÊNCIA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

FIRMADO COM BASE NO ART. 37, IX, CF/88 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - 

SUCESSIVIDADE NA PRESTAÇÃO LABORAL - 1/3 CONSTITUCIONAL DE 

FÉRIAS – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS 

PREVISTAS NO ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, XVII, AMBOS DA CARTA 

MAGNA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À 

FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART.1º-F DA LEI 9.494/97 - 

APLICABILIDADE IMEDIATA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, PARCIALMENTE, EM 

REEXAME NECESSÁRIO.

I - A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que sentença 

ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações 

de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II - Nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública a prescrição é regulada 

pelo Decreto nº 20.910/32, que prevalece sobre as disposições do Código 

Civil (REsp 1251993/PR).

III - O servidor admitido através de contrato temporário, sem concurso 

público, diante de sua indevida prorrogação por tempo indeterminado, tem 

direito ao recebimento das parcelas contraprestacionais pela efetiva 

prestação de serviços em prol da Administração Pública. São devidos, 

além do salário, os direitos sociais inerentes ao vínculo funcional (férias 

acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário), sob pena de enriquecimento 

ilícito da Administração contratante, consoante o art. 39, § 3º, c/c 

art.7º, VIII e XVII, ambos da Carta Magna.

IV - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de 

atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, deve-se 

observar o seguinte: A partir de 30.06.2009, os juros moratórios devem 

ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por 

força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 

11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período.

V - Não merece reforma o valor da condenação ao pagamento 

de honorários quando fixado em estrita consonância com o art. 20, do 

CPC.

Apelação / Reexame Necessário 154865/2013 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE. Protocolo Número/Ano: 154865 / 

2013. Julgamento: 16/12/2014. INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - 

PROC. DE ESTADO), INTERESSADO/APELADO - LUCILENE FRADE 

ANDRADE (Advs: Dr. ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI, Dr(a). 

OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A 

SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

TEMPORÁRIA - SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - 

REITERADA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES SEM QUE REALIZADO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

IMPESSOALIDADE - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - 

VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AOS 

DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI 8.069/90 - 

CONSTITUCIONALIDADE - RE 596478/RR - ENUNCIADO 363/TST - 

SÚMULA 444/STJ - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - ISENÇÃO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO 

CONDUCENTE AO AVILTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na 

sistemática violação à Constituição Federal, atinge o âmago da relação 

jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o 

direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS 

(Enunciado 363/STJ e Súmula 466/STJ).

O RE 596478/RR dirimiu controvérsia, reconhecendo constitucional a 

redação do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, incluído pela MP Nº 

2.164/41/2001, no sentido de que “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”.

Nos termos do art. 3º, da Lei nº 7.603/2001, a Fazenda Pública está isenta 

das custas processuais.

O valor dos honorários advocatícios deve pautar-se nos critérios de 

equidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o 

trabalho do advogado.

Efeito da ADIn nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, 

por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 

12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas 

condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza 

tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança 

e atualização monetária calculada pelo IPCA.
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TERCEIRA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro 

de 2015.

Belª SILBENE NUNES DE ALMEIDA

Diretora da Terceira Secretaria Cível

Decisão do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 126269 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

126269/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - TAYANA CYNTIA ALVES (Advs: Dr. MARCOS DAVI 

ANDRADE), INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. 

OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - PROC. ESTADO)

Decisão: "... Por essas considerações, com fundamento no 

artigo 557, do Código de Processo Civil, conheço da remessa 

oficial e RATIFICO a sentença em Reexame, porquanto em 

consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais 

Superiores."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 127258 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

127258/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - FRANCISCO FERREIRA DE MOURA FILHO (Advs: Dra. 

CLÁUDIA MACIEL SANTOS), INTERESSADO(S) - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (Advs: Dr. 

LUCAS OSVIANI, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Por essas considerações com fundamento no 

artigo 557 §1º- A do Código de Processo Civil, conheço da 

remessa oficial e RETIFICO PARCIALMENTE a sentença em 

Reexame, tão somente, para afastar a declaração de 

insubsistência/nulidade das multas".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 127521 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

127521/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - GLEIDISTON DE SOUSA BRITO DA SILVA (Advs: Dra. 

FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIZ CARLOS 

PINHEIRO DE SOUZA - PROC.EST.)

Decisão: "...Por essas considerações, com fundamento no 

artigo 557, do Código de Processo Civil, conheço da remessa 

oficial e RATIFICO a sentença em Reexame, porquanto em 

consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais 

Superiores."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 41724 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

41724/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dr(a). 

CARULINE FERNANDO RIBEIRO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "...Por essas considerações, dou PARCIALMENTE PROVIMENTO 

ao recurso, tão somente, para substituir a multa cominatória por bloqueio 

"on line", em caso de descumprimento da obrigação. "

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 120765 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

120765/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE AGRAVANTE(S) - VALDIVINO ETERNO DOS SANTOS (Advs: Dr. 

GILBERTO LOUREDO DA SILVA), AGRAVADO(S) - DESTESA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Advs: Dr(a). DIEGO PETERSEM 

LUZ RIBEIRO), AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO)

Decisão: "...Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, 

§1º-A do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, 

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a 

decisão agravada e declarar o direito do agravante aos 

benefícios da justiça gratuita."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 150107 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

150107/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

AGRAVANTE(S) - MARIA ALBINA MARTINS FERREIRA (Advs: Dr(a). 

GRACIELLY ROSA ORMOND), AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES

Decisão: "... Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, 

caput do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, 

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a 

decisão agravada e declarar o direito da agravante aos 

benefícios da justiça gratuita".

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 154453 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

154453/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dr(a). 

CARULINE FERNANDO RIBEIRO), AGRAVADO(S) - DANIELA STIVAL 

MACHADO (Advs: Dr. FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: "... Diante do exposto, com fulcro nos artigos 557, 

caput, do Código de Processo Civil e 51, VII, do Regimento 

Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente 

recurso, ante a perda superveniente do objeto, decorrente da 

prolação de sentença no processo de origem e, por 

consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 36697 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

36697/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA 

AGRAVANTE(S) - LOCALIZA RENT A CAR S. A. (Advs: Dr(a). ALOISIO 

AUGUSTO MAZEU MARTINS, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO)

Decisão: "...Desse modo, havendo decisão de mérito, resta 

prejudicado este agravo de instrumento em razão da perda do 

objeto, razão pela qual nego-lhe seguimento, nos termos do 

artigo 557, do Código de Processo Civil."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 92507 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

92507/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dra. 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO), AGRAVADO(S) - ISABELA 

CAROLINE SANCHES MIGUEL (Advs: Dr. FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS)

Decisão: "... Assim, havendo decisão de mérito, resta 

prejudicado o presente agravo de instrumento em virtude da 

perda do objeto, razão pela qual nego-lhe seguimento, nos 

termos do artigo 557, do Código de Processo Civil."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 92785 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

92785/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). LUCAS 

SCHWINDEN DALLAMICO - PROC. DO ESTADO), AGRAVADO(S) - 

JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO (Advs: Dra. REGINA MARIA DE 
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MORAES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Desse modo, havendo decisão de mérito, resta prejudicado o 

presente agravo de instrumento em virtude da perda do objeto, razão pela 

qual nego-lhe seguimento, nos termos do artigo 557, do Código de 

Processo Civil."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 141412 / 2014 APELAÇÃO Nº 141412/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE APELANTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - PROC. ESTADO), APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE (Advs: Dr. VALTENCIR JOSÉ DA SILVA - 

PROCURADOR MUNICIPAL), APELADO(S) - N. S. C. F., REPRESENTADA 

POR SUA MÃE PATRICIA CORREA FERREIRA (Advs: Dr. MARCELO 

RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe provimento parcial para excluir a multa 

punitiva, reservando o direito de, em caso de descumprimento 

da decisão, substituir o meio coercitivo de cumprimento da 

obrigação, da multa para a possibilidade de bloqueio on line, 

mantendo-se inalterada, no mais, a r. sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 149439 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

149439/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - CLAUDENICE JOSE SALLES BRITO (Advs: Dr. 

CLAUDIO APARECIDO SOUTO - DEFENSOR PÚBLICO, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CRISTIANE 

MARIA COSTA PEREIRA COUTINHO - PROCURADORA DO ESTADO)

Decisão: '...Com estas considerações, em reexame 

necessário, ratifico a sentença, mantendo os termos da 

sentença combatida. "

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 156695 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

156695/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - CLAUDIO BALIEIRO (Advs: Dr. JOÃO RICARDO 

MOREIRA, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO - PROCURADOR 

DO ESTADO)

Decisão: "... Com estas considerações, em reexame 

necessário, ratifico a sentença, mantendo os termos da 

sentença combatida. "

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 161179 / 2014 APELAÇÃO Nº 161179/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE POCONÉ APELANTE(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO 

AMARAL - PROCURADORA DO ESTADO), APELADO(S) - JULIANA MARIA 

DE ARRUDA ESILVA (Advs: Dr(a). GONCALBERT TORRES DE PAULA - 

DEFENSOR PÚBLICO SUBST.)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe parcial provimento para excluir a 

condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, 

mantendo-se inalterada a r. sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 169851 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169851/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE 

LEVERGER AGRAVANTE(S) - EMPRESA LTB PEDROSO - ME (Advs: Dr(a). 

DAYANE PANIAGO VELASCO), AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER

Decisão: "...NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo "

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 60149 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

60149/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE ALTA FLORESTA 

AGRAVANTE(S) - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (Advs: Dr(a). NAIARA 

ROSSA MORELLO - PROCURADORA DO MUNICÍPIO), AGRAVADO(S) - 

INDECO - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA. 

(Advs: Dr(a). BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS)

Decisão: "...NEGO SEGUIMENTO ao recurso".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 67753 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

67753/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dra. LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO DA 

COSTA - PROC. MUN.), AGRAVADO(S) - ESCOLA DE 1º GRAU DR. 

ULISSES GUIMARÃES

Decisão: "...DOU PROVIMENTO AO AGRAVO".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 91361 / 2014 APELAÇÃO Nº 91361/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE APELANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). PEDRO JOSÉ NUNES 

- PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - E. M. HARTMANN COMÉRCIO - ME

Decisão: "...NEGO PROVIMENTO ao presente recurso".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91406 / 2014 APELAÇÃO Nº 91406/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE 

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

PEDRO JOSÉ NUNES - PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - MARIA L 

MARQUES - CEREALISTA ME

Decisão: "...NEGO PROVIMENTO ao presente recurso".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 12823 / 2014 APELAÇÃO Nº 12823/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE CÁCERES APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE CÁCERES (Advs: Dr. HAMILTON LOBO MENDES FILHO), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "... Por essas considerações, com fundamento no 

artigo 557, §1º-A do Código de Processo Civil, DOU 

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente para 

substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio 

"on-line", em caso de descumprimento da obrigação".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 31235 / 2014 APELAÇÃO Nº 31235/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE ALTA FLORESTA APELANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (Advs: Dr(a). NAIARA ROSSA 

MORELLO), APELADO(S) - J. A. O, REPRESENTADA POR SUA MÃE 

JOELMA AMORIM DE SOUZA (Advs: Dr(a). MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - DEFENSOR PÚBLICO)

Decisão: "...Por essas considerações, com fundamento no 

artigo artigo 557, § 1º-A do Código de Processo Civil, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, tão 

somente para substituir a multa fixada em sede de tutela 

antecipada, pela possibilidade de bloqueio "on line" dos 

valores necessários, em caso de descumprimento da 

obrigação, mantendo inalterada a sentença nos demais 

termos".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 
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BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 46918 / 2014 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 46918/2014 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE 

COLÍDER INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE COLÍDER (Advs: Dr(a). 

LUCIANO DALPONTE), INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). CRISTIANE MARIA COSTA PEREIRA COUTINHO - 

P R O C U R A D O R A  D O  E S T A D O ,  D r ( a ) .  O U T R O ( S ) ) , 

INTERESSADO/APELADO - M. E. P. S., REPRESENTADA POR SUA 

GENITORA MARIA DE LURDES DA SILVA GOMES (Advs: Dr. FERNANDO 

MARQUES DE CAMPOS - DEFENSOR PÚBLICO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Por essas considerações, com fundamento no 

artigo 557, §1º- A do Código de Processo Civil, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Colíder, 

para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e 

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato 

Grosso e RETIFICO PARCIALMENTE a sentença sob 

reexame, tão somente para substituir a multa fixada em sede 

de tutela antecipada pela possibilidade de bloqueio "on-line" , 

em caso de descumprimento da obrigação".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 53889 / 2014 APELAÇÃO Nº 53889/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE APELANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (Advs: Dr(a). MAX FARIAS DA 

SILVA), APELADO(S) - DALVANIR DA SILVA ARAÚJO (Advs: Dra. 

ROSANA ESTEVES MONTEIRO - DEF. PÚBLICA)

Decisão: "... Por essas considerações, em consonância com 

o parecer ministerial, fundamentando-se no artigo 557, §1º- A 

do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO PARCIAL 

ao recurso, tão somente para substituir a multa diária fixada, 

pela possibilidade de bloqueio "on-line" , em caso de 

descumprimento da obrigação."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 6355 / 2014 APELAÇÃO Nº 6355/2014 - CLASSE 

CNJ - 198 - COMARCA DE ALTA FLORESTA APELANTE(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PATRÍCIA CAPELEIRO - PROCURADORA DO 

ESTADO), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "... Por essas considerações, com fundamento no 

artigo artigo 557, § 1º-A do Código de Processo Civil, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, 

determinando o fornecimento do suplemento Neocate (250 ml) 

condicionado à apresentação trimestral da receita médica, 

enquanto perdurar a necessidade e para substituir a multa 

fixada pela possibilidade de bloqueio "on line" dos valores 

necessários, em caso de descumprimento da obrigação. "

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 102303 / 2013 APELAÇÃO Nº 102303/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: Dr. LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - PROC. DO MUNICIPIO), APELADO(S) - GILDERCI FRANCISCO 

DA SILVA

Decisão: "... Ante o exposto, nego seguimento, nos termos 

do art. 557 do Código de Processo Civil e art. 51, VII do 

RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível o 

recurso interposto."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 117181 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

117181/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

INTERESSADO(S) - JOHN REBERT BARBOSA RAMOS (Advs: Dr(a). 

JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA), 

INTERESSADO(S) - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (Advs: Dr(a). KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPÍRITO SANTO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "... Ante o exposto, nego seguimento ao reexame 

necessário, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, c/c 

Súmula nº 253 do STJ e artigo 51 do RITJ/MT."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 21068 / 2013 APELAÇÃO Nº 21068/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SINOP APELANTE(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr. ROMES JÚLIO TOMAZ - PROCURADOR DO 

ESTADO, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - TRATOR SOLO PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, APELADO(S) - MARCOS PAULO ANGELI, 

APELADO(S) - CLEBER GONÇALVES PEREIRA DA CUNHA

Decisão: "... Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

557, caput do Código de Processo Civil e 51 do Regimento 

Interno deste Sodalício, NEGO SEGUIMENTO ao recurso 

interposto, por manifesta improcedência."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 39971 / 2013 APELAÇÃO Nº 39971/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE MARCELÂNDIA APELANTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO - PROCURADOR DO ESTADO), APELADO(S) - MADEIREIRA 

SERTÃO LTDA (Advs: Dr. LANEREUTON THEODORO MOREIRA)

Decisão: "... Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso 

de apelação, nos termos do art. 557, §1-A, do CPC, para 

desconstituir a sentença e determinar o regular 

prosseguimento da execução fiscal."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 62879 / 2014 APELAÇÃO Nº 62879/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA APELANTE(S) - 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

EDUARDO SILVEIRA LADEIA - DEFENSOR PÚBLICO), APELADO(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - PROCURADORA DO ESTADO)

Decisão: "... Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso de 

Apelação interposto pela Defensoria Pública, por ser manifestamente 

improcedente, mantendo incólume a sentença recorrida."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 111552 / 2014 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 111552/2014 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA 

CAPITAL INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr(a). JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - PROCURADOR DO 

ESTADO), INTERESSADO/APELADO - J. S. C., REPRESENTADO POR SEU 

PAI JONAS SOARES DA COSTA (Advs: Dr. CLÁUDIO APARECIDO SOUTO 

- DEFENSOR PÚBLICO)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe provimento parcial para excluir a multa 

punitiva, reservando o direito de, em caso de descumprimento 

da decisão, substituir o meio coercitivo de cumprimento da 

obrigação, da multa para a possibilidade de bloqueio on line, 

mantendo-se inalterada, no mais, a r. sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 54 de 939



Protocolo Número/Ano: 145978 / 2014 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 145978/2014 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). CRISTIANE MARIA COSTA PEREIRA COUTINHO - 

PROCURADORA DO ESTADO), INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dr. JOSÉ RICARDO FERREIRA GOMES), 

INTERESSADO/APELADO - ELIANA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO 

(Advs: Dra. ANA LUCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - DEFENSORA 

PÚBLICA)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe provimento parcial para afastar a 

condenação em honorários advocatícios, bem como, excluir a 

multa punitiva reservando o direito de, em caso de 

descumprimento da decisão, substituir o meio coercitivo de 

cumprimento da obrigação, da multa para a possibilidade de 

bloqueio on line, mantendo-se inalterada, no mais, a r. 

sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 155531 / 2014 APELAÇÃO Nº 155531/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES APELANTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - PROCURADORA DO ESTADO), APELADO(S) - 

THAIANE MARA SOUZA (Advs: Dr(a). RICARDO MORARI PEREIRA - 

DEFENSOR PÚBLICO)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe provimento parcial para excluir a multa 

punitiva, reservando o direito de, em caso de descumprimento 

da decisão, substituir o meio coercitivo de cumprimento da 

obrigação, da multa para a possibilidade de bloqueio on line, 

mantendo-se inalterada, no mais, a r. sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 54543 / 2014 APELAÇÃO Nº 54543/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE APELANTE(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - PROCURADOR DO ESTADO), APELADO(S) - 

LUCIO PEDROSO DA SILVA (Advs: Dra. JULIANA DE LUCCA CRUDO 

PHILIPPI -DEFENSORA PUBLICA)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe provimento parcial para excluir a multa 

punitiva, reservando o direito de, em caso de descumprimento 

da decisão, substituir o meio coercitivo de cumprimento da 

obrigação, da multa para a possibilidade de bloqueio on line, 

mantendo-se inalterada, no mais, a r. sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 81245 / 2014 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 81245/2014 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dra. RENATA MACIEL CUIABANO - PROC. DO ESTADO), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Advs: 

Dr. DIEGO SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - FLORIZA 

PESTANA JARDIM (Advs: Dra. ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS)

Decisão: "...Com estas considerações, conheço do recurso 

de apelação dou-lhe provimento parcial para manter a 

condenação em honorários advocatícios, entretanto, excluir a 

multa punitiva reservando o direito de, em caso de 

descumprimento da decisão, substituir o meio coercitivo de 

cumprimento da obrigação, da multa para a possibilidade de 

bloqueio on line, mantendo-se inalterada, no mais, a r. 

sentença."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 91364 / 2014 APELAÇÃO Nº 91364/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE APELANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). PEDRO JOSÉ NUNES 

- PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - CLAUDIO BARBOSA DE AMORIM

Decisão: "...NEGO PROVIMENTO ao presente recurso"

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 91370 / 2014 APELAÇÃO Nº 91370/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE APELANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). PEDRO JOSÉ NUNES 

- PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - DORVALINA DE ARAÚJO SOUZA 

- ME

Decisão: "...NEGO PROVIMENTO ao presente recurso"

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 91381 / 2014 APELAÇÃO Nº 91381/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE APELANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). PEDRO JOSÉ NUNES 

- PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - ALMELINDA M. DE S. PONTES 

ROQUE

Decisão: "...NEGO PROVIMENTO ao presente recurso"

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 91408 / 2014 APELAÇÃO Nº 91408/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE APELANTE(S) 

- MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). PEDRO JOSÉ NUNES 

- PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - ZAIRO GRANELLA MERCADO - ME

Decisão: "...NEGO PROVIMENTO ao presente recurso"

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 161071 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

161071/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA LOBO (Advs: Dr(a). 

RICARDO OLIVEIRA LOPES), INTERESSADO(S) - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (Advs: 

Dr(a). LUCAS OSVIANI, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Ante o exposto, nos termos do artigo 557, §1º-A, do CPC e 

da Súmula 253 do STJ, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença em reexame 

necessário, para afastar a nulidade das multas, restabelecendo-as."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 148017 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

148017/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE CAMPO VERDE 

INTERESSADO(S) - LUCIENE SILVA LIMA (Advs: Dr(a). DAIANE CRISTINA 

FERNANDES CAETANO), INTERESSADO(S) - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (Advs: Dr(a). LEANDRO 

ALVES MARTINS JACARANDÁ, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "...Ante o exposto, nego seguimento ao reexame 

necessário, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, c/c 

Súmula nº 253 do STJ e artigo 51 do RITJ/MT."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 155402 / 2014 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 155402/2014 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS INTERESSADO/APELANTE - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (Advs: Dr. 

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MARISVALDO ANTONIO DA SILVA (Advs: 

Dr(a). WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA)
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Decisão: "...Ante o exposto, com fundamento nos artigos 557, 

caput do Código de Processo Civil e 51 do Regimento Interno 

deste Sodalício, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto 

pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT e, em reexame necessário, retifico parcialmente 

a sentença, apenas para afastar a nulidade das multas, 

restabelecendo-as".

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 160462 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

160462/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

INTERESSADO(S) - M. O. S. REP. POR SUA MÃE THAYS LEITE OURIVES 

(Advs: Dr(a). JACQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES - DEFENSORA 

PÚBLICA), INTERESSADO(S) - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Decisão: "... Ante o exposto, nego seguimento ao reexame 

necessário, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, c/c 

Súmula nº 253 do STJ e artigo 51 do RITJ/MT."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 161074 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

161074/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - ADALBERTO ACELINO DE AMARANTE (Advs: Dr. 

MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM), INTERESSADO(S) - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT (Advs: Dr. LUCAS OSVIANI, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "Ante o exposto, com fundamento na Súmula nº 253 

do STJ, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença em reexame 

necessário, para afastar a nulidade das multas, 

restabelecendo-as."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 165161 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

165161/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS (Advs: Dr(a). EM 

CAUSA PRÓPRIA), INTERESSADO(S) - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (Advs: Dr. LUCAS OSVIANI, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "Ante o exposto, nego seguimento ao reexame 

necessário, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, c/c 

Súmula nº 253 do STJ e artigo 51 do RITJ/MT."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 38018 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

38018/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

INTERESSADO(S) - JOÃO MARCELO CORREIA DE OLIVEIRA (Advs: Dr. 

PAULO SÉRGIO CIRILO, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO(S) - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT (Advs: Dr. 

MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: "Ante o exposto, nego seguimento ao reexame necessário, com 

fulcro no art. 557, caput, do CPC, c/c Súmula nº 253 do STJ e artigo 51 do 

RITJ/MT."

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 125927 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

125927/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 28908/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE ALTO GARÇAS EMBARGANTE - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROC. ESTADO)), EMBARGADO - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: "...Por estas razões e fundamentos, ausente a adequação 

recursal aos moldes do artigo 535 do CPC, dada a inexistência da omissão 

alegada, REJEITO os presentes Aclaratórios."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 173637 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

173637/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - INCORPORADORA ITÁLIA LTDA (Advs: Dra. THAIS 

SVERSUT, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Decisão: "...indefiro o efeito suspensivo ao vertente recurso."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 85880 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

85880/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 21044/2011 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL EMBARGANTE - ROSCH 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (Advs: Dr. CARLOS 

EDUARDO SILVA E SOUZA, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

"Intimação ao embargado Município de Cuiabá para se manifestar sobre os 

embargos de declaração manejados às fls. 316/324, ante o efeito 

modificativo pretendido".

Ass.: EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 170214 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

170214/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 99180/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL EMBARGANTE - SILVINO 

PEREIRA DA SILVA (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE OLIVEIRA), 

EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JOÃO VIRGÍLIO 

DO NASCIMENTO SOBRINHO - PROCURADOR DO ESTADO)

"Intimação ao Embargado para contrarrazões, no prazo legal. 

"

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 170215 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

170215/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 112060/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL EMBARGANTE - MAURO 

SANTOS DE ALMEIDA (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE OLIVEIRA, Dra. 

TRIANA CAMPANA MICHELIS), EMBARGADO - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. 

ESTADO)

"Intimação ao Embargado para contrarrazões, no prazo legal, 

ante o pedido de efeitos infringentes contido no Embargos de 

Declaração de p. 99/117,".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 170217 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

170217/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 112045/2013 - 

CLASSE: CNJ-198) - COMARCA CAPITAL EMBARGANTE - WANILSON 

SELIO SILVA SILVEIRA (Advs: Dr(a). RENATA FARIA DE OLIVEIRA), 

EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JOSÉ VITOR C. 

GARGAGLIONE - PROC. EST.)

"Intimação ao Embargado para contrarrazões, no prazo legal, 

ante o pedido de efeitos infringentes contido no Embargos de 

Declaração".

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 171019 / 2014 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

171019/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO 78358/2013 - CLASSE: CNJ-1728) - COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS EMBARGANTE - LEILA ADRIANA SCHUMACHER E 

OUTRO(s) (Advs: Dr. JOÃO ALVES SANTOS), EMBARGADO - 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: Dr(a). FABRÍCIO MIGUEL 

CORRÊA - PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS)

"Intimação ao Embargado para contrarrazões, no prazo legal, ante o 

pedido de efeitos infringentes contido no Embargos de Declaração"

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(RELATORA)
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Protocolo Número/Ano: 133178 / 2013 APELAÇÃO Nº 133178/2013 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL APELANTE(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APELADO(S) - JOSE CARLOS CAPELLA (Advs: Dr. CHARLES 

SALDANHA HANDELL, Dr(a). OUTRO(S))

"Intimação ao Apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se a respeito dos documentos apresentados pelo 

Apelado."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 80575 / 2013 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 80575/2013 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dr. DIEGO SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MONTE SERRAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS (Advs: Dr. PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, Dr(a). 

VANESSA PELEGRINI, Dr(a). OUTRO(S))

"Intimação ao Apelado para que se manifeste quanto ao 

pedido de inclusão no polo ativo requerido por MARIALDA 

RURARO (p. 364)."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 86195 / 2014 APELAÇÃO Nº 86195/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL APELANTE(S) - 

WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA (Advs: Dr. ALE ARFUX JÚNIOR, 

Dr(a). TENARESSA A. A DELLA LIBERA, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). GABRIELA 

ARRAES CAVALCANTI - PROCURADORA DO ESTADO, Dr. RONALDO 

PEDRO S. DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO), APELANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO

"Intimação aos Recorridos, para contrarrazoar os recursos de Apelações 

apresentados."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 117507 / 2013 APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 117507/2013 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA 

CAPITAL INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: 

Dr. ROMES JÚLIO TOMAZ - PROCURADOR DO ESTADO), 

INTERESSADO/APELADO - TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA. (Advs: Dr. OTACÍLIO PERON, Dr(a). OUTRO(S))

"Intimação ao Apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se a respeito dos documentos apresentados pelo 

Apelado."

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK (RELATORA)

Quarta Câmara Cível

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 90431 / 2014 APELAÇÃO Nº 90431/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Advs: Dr(a). JOABE TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - PROCURADOR DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - ELIENE 

SANTOS FORNEAS ME

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente improcedente.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 89841 / 2014 APELAÇÃO Nº 89841/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE NOVA MUTUM APELANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (Advs: Dr. LEANDRO W. MICHEL), 

APELADO(S) - ROBERTO SANTOS FRANÇA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 89792 / 2014 APELAÇÃO Nº 89792/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE NOVA MUTUM APELANTE(S) - 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (Advs: Dr. EDUARDO RAFAEL BUSS, Dr. 

LEANDRO W. MICHEL, Dr(a). LILIANE ANGELA CONTE, Dr. MARCO 

AURELIO PIACENTINI), APELADO(S) - MOTO NORTE MOTO E PEÇAS 

LTDA EPP

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91845 / 2014 APELAÇÃO Nº 91845/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SINOP APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE SINOP (Advs: Dr. GILBERTO JUTHS RISSATO), APELADO(S) - 

ISRAEL SANTOS DA SILVA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91163 / 2014 APELAÇÃO Nº 91163/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - ALTAIR R. 

MATOS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, estando a decisão recorrida em manifesto confronto 

com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 557, §1º do Código de 

Processo Civil, para anular a decisão e tão somente suspender o 

processo até a data do seu efeito pagamento.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91367 / 2014 APELAÇÃO Nº 91367/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE 

APELANTE(S) - MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA), APELADO(S) - V. DE 

CARVALHO CARARO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente improcedente.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91400 / 2014 APELAÇÃO Nº 91400/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE 

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

PEDRO JOSÉ NUNES - PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - JANETH 

SANTOS BRITO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91397 / 2014 APELAÇÃO Nº 91397/2014 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 57 de 939



CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE 

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA), APELADO(S) - 

CREUZA ROSA DE ARAÚJO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91384 / 2014 APELAÇÃO Nº 91384/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE 

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA), APELADO(S) - BRAZ 

ALVES DOS REIS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 83946 / 2014 APELAÇÃO Nº 83946/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SINOP APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE SINOP (Advs: Dr. ASTOR RHEINHEIMER, Dr. GILBERTO JUTHS 

RISSATO), APELADO(S) - A R BRITO - ME

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91371 / 2014 APELAÇÃO Nº 91371/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE 

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

PEDRO JOSÉ NUNES - PROC. DO MUNICÍPIO), APELADO(S) - A R 

VITURINO - ME

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 101625 / 2014 APELAÇÃO Nº 101625/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - JOSÉ 

RAMOS CANDIDO

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 101883 / 2014 APELAÇÃO Nº 101883/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - VALDEMAR 

ALVES DO NASCIMENTO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 93200 / 2014 APELAÇÃO Nº 93200/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - ADAIR 

JOÃO PADILHA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 101880 / 2014 APELAÇÃO Nº 101880/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - SÉRGIO 

LUIZ RIBEIRO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 101651 / 2014 APELAÇÃO Nº 101651/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - LOURIVAL 

GUEDES DA SILVA & CIA LTDA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 93198 / 2014 APELAÇÃO Nº 93198/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - D. C. CASTANHA - EPP

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 91323 / 2014 APELAÇÃO Nº 91323/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE JUÍNA APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE JUÍNA (Advs: Dr. NADER THOMÉ NETO), APELADO(S) - JOSÉ 

RODRIGUES GOMES

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 3418 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

3418/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO), AGRAVADO(S) - CHIPA´S PÃO DE FORMA 

LTDA (Advs: Dr. JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA, Dr(a). 

OUTRO(S))

Assim, em razão da ausência risco de lesão grave e de difícil reparação, 

requisito exigido pelo artigo 558 do Código de Processo Civil, para 

suspender o cumprimento da decisão agravada, INDEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO PLEITEADO, devendo o agravante aguardar o julgamento 

definitivo do recurso.

Comunique-se ao juízo do feito, solicitando as informações, inclusive 

quanto ao cumprimento do art. 526 do CPC.

Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso 

no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem as manifestações, dê-se vistas à 

Procuradoria Geral de Justiça.
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Intimem-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 130347 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 130347/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr(a). 

PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - PROCURADORA DO 

MUNICÍPIO), INTERESSADO/APELADO - CLARICE ROCHA MORAES 

(Advs: Dr. FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JÚNIOR - DEF. PÚB.)

Decisão: Essas, as razões por que: 1) com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, nego seguimento ao recurso; 2) em reexame necessário, retifico 

em parte a sentença, apenas para: i) excluir a multa coercitiva fixada em 

caso de descumprimento, ante a existência de mecanismos mais 

expeditos para o efetivo cumprimento da decisão; ii) manter o 

fornecimento das cestas básicas à Senhora Clarice Rocha Moraes, 

condicionado, todavia, à comprovação de seis em seis meses, de sua 

imprescindibilidade, para que o juízo analise o cabimento ou não da 

continuidade de seu fornecimento.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 144651 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 144651/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE SORRISO

INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - PROC. ESTADO), 

INTERESSADO/APELADO - MARIA DA LUZ SILVA RIBEIRO (Advs: 

Dr(a). FÁBIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO)

Decisão: 1) com fundamento no artigo 557, §1º-A, do Código de Processo 

Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT, dou provimento ao 

recurso para excluir a multa coercitiva fixada em caso de 

descumprimento, ante a existência de mecanismos mais expeditos para o 

efetivo cumprimento da decisão, consoante da explicitação retro; 2) em 

reexame necessário, retifico em parte a sentença, tão somente para 

excluir da condenação do Estado o pagamento dos honorários em favor 

da Defensoria Pública.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 170267 / 2014

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 170267/2014 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN (Advs: Dr(a). 

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UCMMAT

Decisão: No caso, a defesa ficou diferida. Ainda se estabeleceu o prazo 

máximo de três (3) dias para julgamento (não para defesa, como constou 

de forma errônea na decisão de fls. 78/verso). Portanto, tivesse a 

agravante apresentado a defesa, o que não consta dos autos, a agravada 

teria o exíguo tríduo para examiná-la, com obrigatoriedade de a ela dar 

ciência do decidido, em vinte e quatro (24) horas. Fica mantida a decisão.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 701 / 2014

REEXAME NECESSÁRIO Nº 701/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA 

CAPITAL

INTERESSADO(S) - MARIA MÁRCIA BATISTA (Advs: Dr(a). LEANDRO 

PEREIRA MOURA), INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr(a). ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA PAULO - PROCURADORA 

DO ESTADO)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, ratifico a sentença.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 90773 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 90773/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE DOM AQUINO

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (Advs: Dr. 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES), INTERESSADO/APELADO - 

ROSENY DOS REIS LIMA (Advs: Dr(a). EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, nego seguimento ao recurso e ratifico a sentença, pelos seus 

próprios e jurídicos fundamentos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 151543 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 151543/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE JUÍNA

INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

RODRIGO CARVALHO - PROC. DO ESTADO), INTERESSADO/APELADO 

- MARIA NAIR DE CAMARGO CELESTINO (Advs: Dr(a). NATHALIA 

FERNANDES DE ALMEIDA)

Decisão: 1) nos termos do artigo 557,§1º-A, do Código de Processo Civil, 

e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso. 

2)em reexame necessário, retifico em parte a sentença, para estender ao 

Município de Juína a exclusão da multa coercitiva, nos termos já 

mencionados.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 34958 / 2014

REEXAME NECESSÁRIO Nº 34958/2014 - CLASSE CNJ - 199 - 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO(S) - RUBENS PEREIRA FAGUNDES (Advs: Dr(a). 

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES), INTERESSADO(S) - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR (Advs: 

Dr(a). FRANCISNEY DURAN VILELA)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, ratifico a sentença.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 38026 / 2014

APELAÇÃO Nº 38026/2014 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE

APELANTE(S) - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

(Advs: Dr(a). PAULO ALCEU DALLE LASTE - PROCURADOR 

FEDERAL), APELADO(S) - ROSA BENEDITA DA SILVA (Advs: Dr(a). 

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 51, XV e 

XLIX, do RITJ/MT, declaro a incompetência deste Tribunal e, por 

consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, competente para processar e julgar o feito.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 77864 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 77864/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE DOM AQUINO

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (Advs: Dr. 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES), INTERESSADO/APELADO - 

MARINA PEREIRA DE SOUZA (Advs: Dr(a). CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

§1º-A, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do 

RITJ/MT: a) dou provimento, em parte, ao recurso de apelação a fim de 

reformar a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios 

ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante parâmetros contidos 

no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil; b) em reexame necessário, 

ratifico a sentença nos seus demais termos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 77877 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 77877/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE DOM AQUINO

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (Advs: Dr. 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES), INTERESSADO/APELADO - 

MARIA PEREIRA DOS SANTOS (Advs: Dr(a). CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, nego seguimento ao recurso e ratifico a sentença, pelos seus 

próprios e jurídicos fundamentos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 59771 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 59771/2014 - CLASSE CNJ - 
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1728 - COMARCA DE DOM AQUINO

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (Advs: Dr. 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES), INTERESSADO/APELADO - 

LUCIANA DAS GRAÇAS GERALDINO GOMES (Advs: Dr(a). 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Trata-se de processo julgado antecipadamente, sem realização 

de instrução, e cuja questão foi decidida com fundamento em 

entendimento pacífico dos tribunais superiores e deste Tribunal, a 

corroborar a razoabilidade e adequação na fixação de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Anoto que “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a 

decidir o recurso, alcança o reexame necessário” (verbete nº 253 de 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Essas, as razões por que, com 

fundamento no artigo 557, cabeça, do Código de Processo Civil, e no 

artigo 51, VII, primeira parte, do RITJ/MT, nego seguimento ao recurso e 

ratifico a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 67513 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 67513/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE DOM AQUINO

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (Advs: Dr. 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES), INTERESSADO/APELADO - 

CINELÚCIA RODRIGUES DA CRUZ (Advs: Dr(a). CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

§1º-A, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do 

RITJ/MT: a) dou provimento, em parte, ao recurso de apelação a fim de 

reformar a sentença, tão somente para reduzir os honorários advocatícios 

ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante parâmetros contidos 

no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil; b) em reexame necessário, 

ratifico a sentença nos seus demais termos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 90640 / 2014

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 90640/2014 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA DE DOM AQUINO

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (Advs: Dr. 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES), INTERESSADO/APELADO - 

ZELINA DIAS FERREIRA ALCANTARA (Advs: Dr(a). EVERTON 

BENEDITO DOS ANJOS)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, nego seguimento ao recurso e ratifico a sentença, pelos seus 

próprios e jurídicos fundamentos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 149670 / 2013

REEXAME NECESSÁRIO Nº 149670/2013 - CLASSE CNJ - 199 - 

COMARCA CAPITAL

INTERESSADO(S) - BERTHOLDO MODESTO PARANAGUA (Advs: Dra. 

LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. CARLOS 

EMILIO BIANCHI NETO - PROC. DO ESTADO)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, retifico a sentença tão somente para reduzir os honorários 

advocatícios ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), e ratifico-a nos seus 

demais termos.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 85265 / 2014 APELAÇÃO Nº 85265/2014 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE SINOP APELANTE(S) - MUNICÍPIO 

DE SINOP (Advs: Dr. GILBERTO JUTHS RISSATO), APELADO(S) - 

ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Diante do exposto, não conheço do presente recurso de apelação e 

nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e 

art. 51, VII do RITJ/MT, em razão de ser manifestamente inadmissível.

Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 17600 / 2013

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 17600/2013 - CLASSE CNJ - 

1728 - COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - SUELI DE FÁTIMA SILVA RODRIGUES 

(Advs: Dr(a). SILVANA BERTANI), INTERESSADO/APELADO - ESTADO 

DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - PROC. DO ESTADO)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, nego seguimento ao recurso de apelação e ratifico a sentença.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 68975 / 2013

APELAÇÃO Nº 68975/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE DOM 

AQUINO

APELANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. ESTADO, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - ALICIO RODRIGUES DE SOUZA (Advs: Dr. EDGARDE 

ALVES DE OLIVEIRA)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, 

cabeça, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do 

RITJ/MT, nego seguimento ao recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 136931 / 2014

APELAÇÃO Nº 136931/2014 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (Advs: Dr(a). 

DANIEL RODRIGUES), APELADO(S) - JOSÉ RAIMUNDO MARTINS DA 

SILVA (Advs: Dr(a). ARDEL PAIVA GOMES)

Decisão: Por fim, ressalto que, apesar de se tratar de erro grosseiro, não 

justifica a condenação por litigância de má-fé, visto que a caracterização 

desta carece de demonstração inequívoca da intenção meramente 

procrastinatória do apelo, o que não se verifica no caso. Essas, as razões 

por que, com fundamento no artigo 557, cabeça, do Código de Processo 

Civil e no artigo 51, VII, primeira parte, do RITJ/MT, nego seguimento ao 

recurso.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 89297 / 2013

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 89297/2013 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S) - CENTRAIS ELÉTRICAS DO MATOGROSSENSES S.A - 

CEMAT (Advs: Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - COPERPHOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA (Advs: Dr. RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS)

Decisão: Portanto, o recurso perdeu o objeto. Essa, a razão por que 

declaro prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 52409 / 2014 REEXAME NECESSÁRIO Nº 

52409/2014 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA CAPITAL 

INTERESSADO(S) - JOEL GUERRA (Advs: Dr. CARLOS GOMES 

BRANDÃO - DEFENSOR PÚBLICO), INTERESSADO(S) - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PAULO ARAÚJO - PROCURADOR DO 

ESTADO)

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Desta forma, mostra-se pertinente a retificação parcial da sentença, para 

que o meio coercitivo seja substituído pelo bloqueio das verbas públicas, 

para o caso de descumprimento.

Com essas considerações, em reexame necessário, retifico 

parcialmente a sentença, apenas para substituir o meio coercitivo de 

cumprimento da obrigação para a possibilidade de bloqueio on line, em 

caso de descumprimento.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

(RELATORA)

Quinta Câmara Cível

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Quinta 

Câmara Cível, às 14:00h da próxima quarta-feira (art. 3º, II, "a" do Ato 

Regimental nº 02/2005 do Tribunal de Justiça), ou a sessão 

subsequente, quarta-feira seguinte, se não decorrido o prazo previsto no 

artigo 552, §1º do C.P.C.
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Agravo de Instrumento 140646/2013 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 140646 / 2013

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ALEXANDRE CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

              Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP E 

OUTRO(s)

Agravo de Instrumento 92038/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 92038 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): GEOVANNI BENEGAS

ADVOGADO(S): Dr. DIOGO REINERS GONÇALVES

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 112030/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 112030 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): R. O. G.

ADVOGADO(S): Dra. SIMONE CAFURE BEZERRA

AGRAVADO(S): M. H. G., REPRESENTADA POR SUA MÃE M. H. A. S.

AGRAVADO(S): M. H. A. S.

Agravo de Instrumento 113199/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE ITIQUIRA.

 Protocolo Número/Ano: 113199 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): RENATO ALVES CABRAL

ADVOGADO(S): Dr. ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE CELESTINA CABRAL DE FREITAS

ADVOGADO(S): Dra. ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA

              Dr. LUÍS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Agravo de Instrumento 119232/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE ITIQUIRA.

 Protocolo Número/Ano: 119232 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): PAULO LUCIANETTI

ADVOGADO(S): Dr(a). EDIVALDO CANDIDO FEITOSA

              Dr(a). DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 119752/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 119752 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): M. G. S. S.

ADVOGADO(S): Dra. CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO - DEF. 

PÚBLICA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Agravo de Instrumento 123959/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 123959 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA MEDIANEIRA 

LTDA

ADVOGADO(S): Dr. ERIC RITTER

AGRAVADO(S): FABRICIO DARC XAVIER VIEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). EUCIDES FERREIRA

Agravo de Instrumento 124987/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 124987 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): V. G. C., M. H. C., C. E. C. E J. R. C., REPRESENTADOS 

POR E. D. V.

ADVOGADO(S): Dra. MAILA ALETÉA ZANATTA C. OURIVES- 

DEFENSORA PÚBLICA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): S. C. S.

Agravo de Instrumento 126343/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 126343 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): C. A. T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO(S): Dr. RODOLFO CÉSAR VASCONCELLOS MOREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): GEANDRE BUCAIR SANTOS E SUA ESPOSA

ADVOGADO(S): Dr. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 126956/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 126956 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): C. A. T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO(S): Dr. RODOLFO CÉSAR VASCONCELLOS MOREIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): GEANDRE BUCAIR SANTOS E SUA ESPOSA

ADVOGADO(S): Dr. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 126983/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

 Protocolo Número/Ano: 126983 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): G. B. I. LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). CAMILA FLEURY CANESIN VETTORATO

              Dr. EDUARDO LUIZ BROCK

AGRAVADO(S): A. C. P. S. J.

ADVOGADO(S): Dr. KLEBER DE SOUZA SILVA

Agravo de Instrumento 131014/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 131014 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): ITAU SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO

              Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. CLEILSON MENEZES GUIMARÃES

              Dr(a). OUTRO(S)

Agravo de Instrumento 133678/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 133678 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): COMETA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO(S): Dra. PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): QI CENTRO EDUCACIONAL LTDA ME

ADVOGADO(S): Dr(a). HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO

Agravo de Instrumento 136389/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 136389 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): R.A.G.B.

ADVOGADO(S): Dr. RAPHAEL FERNANDES FABRINI

AGRAVADO(S): C.A.M.

ADVOGADO(S): Dra. FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

              Dra. RENATA KARLA BATISTA E SILVA

Agravo de Instrumento 142597/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE COLÍDER.

 Protocolo Número/Ano: 142597 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS
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AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO(S): Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): MARIZA MALAVAZI DE BRITO

ADVOGADO(S): Dr. WILLIAN FRANCIS DE OLIVEIRA

Agravo de Instrumento 142940/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE ARENÁPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 142940 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): M. L. D. O.

ADVOGADO(S): Dr(a). KELLY ANAYANA BORTOLUZZI

              Dr. ANDERSON MELLO ROBERTO

AGRAVADO(S): G. P.

ADVOGADO(S): Dr(a). ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES

Agravo de Instrumento 145478/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE CANARANA.

 Protocolo Número/Ano: 145478 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): GILBERTO ROMANATO

ADVOGADO(S): Dr(a). JORGE IBANEZ DE MENDONÇA NETO

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): IMOBILIARIA CARANARA LTDA. E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). FÁBIO ROBERTO UCKER

Agravo de Instrumento 152416/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 152416 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ALEX TAVARES RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO BRANDÃO CORREA

Agravo de Instrumento 152627/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 152627 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

              Dr(a). CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES

AGRAVADO(S): VALDECI COSTA RIBEIRO

Agravo de Instrumento 153152/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 153152 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO(S): ALUIZIO DOS SANTOS SPARANO

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO BRANDÃO CORREA

Agravo de Instrumento 154126/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 154126 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVANTE(S): ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF

              Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): EDNA MARIA TOSTA SOUSA

ADVOGADO(S): Dr. CLEILSON MENEZES GUIMARÃES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 119415/2012 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 119415 / 2012

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ARIOVALDO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dra. GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 148620/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PARANAÍTA.

 Protocolo Número/Ano: 148620 / 2013

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): LUIZA KESTRING SOARES E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dra. LOURDES VOLPE NAVARRO - PROCURADORA DO 

MUNICÍPIO

APELADO(S): ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). JACÓ CARLOS SILVA COELHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT

ADVOGADO(S): Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 154775/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 154775 / 2013

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): GLEYBSON ALVES PEREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). HENRIQUE LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO CÉSAR ZANDONADI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 12899/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 12899 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): ASTROGILDO ALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ELARMIN MIRANDA

              Dr(a). HUDSON CESAR MELO FARIA

              Dr. BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

APELADO(S): EDMUNDO DA SILVA TAQUES JÚNIOR

Apelação 77149/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS.

 Protocolo Número/Ano: 77149 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT

ADVOGADO(S): Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA

              Dra. OZANA BAPTISTA GUSMÃO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. MATHEUS TOSTES CARDOSO

Apelação 93174/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 93174 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): JOSE MOISES PAVLAK

ADVOGADO(S): Dr. FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS

              Dra. FLÁVIA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S): AMAL - ARMAZENS GERAIS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. ARI BORBA DE OLIVEIRA

Apelação 98575/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 98575 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

ADVOGADO(S): Dr. PAULO SÉRGIO DANIEL

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). NADIR GONÇALVES DE AQUINO

              Dr. DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 109338/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 109338 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

              Dr(a). CRISTIANE ALMEIDA COUTINHO

APELADO(S): LEONEL CONSTANTINO DE ARRUDA
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ADVOGADO(S): Dr. VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 110142/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE GUARANTÃ 

DO NORTE.

 Protocolo Número/Ano: 110142 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S. A. - CEMAT

ADVOGADO(S): Dr. MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PEDRO HENDGES

ADVOGADO(S): Dra. ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 117294/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 117294 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MÁRCIA PAIM NUNES E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dra. ELIANETH GLAUCIA DE O. NAZARIO 

SILVA-DEF.PÚBLICA

APELADO(S): EXPRESSO RUBI LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 122451/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 122451 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): OI MÓVEL S. A.

ADVOGADO(S): Dra. ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): GILBERTO DE ALMEIDA SALES

ADVOGADO(S): Dra. ELIANETH GLÁUCIA DE O. NAZÁRIO SILVA (DEF. 

PÚB.)

Apelação 123662/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 123662 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO

APELANTE(S): JOSÉ GAMBALLI NETO E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dra. MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MURILO DE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO(S): Dr. WILBER NORIO OHARA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 123727/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 123727 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): TRANSPORTE E MINERAÇÃO CELESTE LTDA.

ADVOGADO(S): Dr. MARCELO SEGURA

APELADO(S): PAULO EMIR LAUXEM E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. GERSON LUÍS WERNER

Apelação 124617/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JAURU.

 Protocolo Número/Ano: 124617 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): ÁGUAS DE JAURU LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). JULIANA COPETTI

              Dr. DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ANTONIO ROSA RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr. THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 126503/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 126503 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S. 

A.

ADVOGADO(S): Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

              Dr(a). CRISTIANE ALMEIDA COUTINHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): DIRCE REGINA FERRAZZO

ADVOGADO(S): Dr. FLAVIO DE PINHO MASIERO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 128900/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 128900 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). JULIANA GARCIA RIGOLIN

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARCIANO RODRIGUES CHAVEIRO

ADVOGADO(S): Dr(a). OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO

Apelação 130327/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 130327 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): CLAUDINO DE MELO & GÓES MELO LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ DOS SANTOS NETTO

APELADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES

ADVOGADO(S): Dr(a). PEDRO FRANCISCO SOARES

              Dr(a). JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA

Apelação 131328/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 131328 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BANCO ITAÚ S. A.

ADVOGADO(S): Dr. DALTON ADORNO TORNAVOI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARIA RITA VOLP DE MELO

ADVOGADO(S): Dr. FRANCISMAR SANCHES LOPES

              Dr. LUCIANO DE SALES

APELADO(S): GIOVANO SAMPAIO DE MELO - ME E OUTRO(s)

Apelação 131610/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO.

 Protocolo Número/Ano: 131610 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MAURO PAULO GALERA MARI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARCIO DE CASTRO LOBO

ADVOGADO(S): Dra. CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI

Apelação 133444/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 133444 / 2014

RELATOR: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ORLANDO GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). DAYANE PANIAGO VELASCO

APELADO(S): STAR PARTICIPAÇÕES LTDA.

APELADO(S): PW MÁQUINAS LTDA.

Apelação 133445/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE NOVA 

MUTUM.

 Protocolo Número/Ano: 133445 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): TIAGO DE MORAES

ADVOGADO(S): Dr. FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 133446/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 133446 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). DANILO MASTRANGELO TOMAZETI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 135049/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 135049 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS
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APELANTE(S): SANTA RITA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 

DE SANEAMENTO LTDA ME

ADVOGADO(S): Dra. FLÁVIA SILIANE LUZ FERNADES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): JAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. ANTÔNIO MARTELLO JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 137953/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 137953 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): BANCO BMG S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANDRÉ LOPES AUGUSTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): BANCO PANAMERICANO S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). MÁRCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): ANTONIA RODRIGUES DA CRUZ MIRANDA

ADVOGADO(S): Dr(a). RENATA CINTRA RASCHEJA

APELADO(S): ANTONIA RODRIGUES DA CRUZ MIRANDA

ADVOGADO(S): Dr(a). RENATA CINTRA RASCHEJA

APELADO(S): BANCO BMG S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANDRÉ LOPES AUGUSTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 139063/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 139063 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): LEANDRO CRISPIM ALVES BARBOSA

ADVOGADO(S): Dr. ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CONSTANTINI RODRIGUES COBRANÇAS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

Apelação 148033/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 148033 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARILZA PIMENTEL

ADVOGADO(S): Dra. DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO

Apelação 149321/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 149321 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): S. C. AUTO POSTO LTDA.

ADVOGADO(S): Dra. ELISÂNGELA MARCARI DA COSTA

              Dr. EDILO TENORIO BRAGA

APELADO(S): RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). EDUARDO MARQUES CHAGAS

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 149323/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 149323 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA

              Dr(a). MARCUS VINÍCIUS SANCHES

APELANTE(S): RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). EDUARDO MARQUES CHAGAS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO(S): Dr(a). EDUARDO MARQUES CHAGAS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): S. C. AUTO POSTO LTDA.

ADVOGADO(S): Dra. ELISÂNGELA MARCARI DA COSTA

              Dr. EDILO TENORIO BRAGA

Apelação 155429/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES.

 Protocolo Número/Ano: 155429 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA DOCE LTDA

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr. FIRMINO GOMES BARCELOS

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 158378/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 158378 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): EDSON GOMES DO AMARANTE

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 161261/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 161261 / 2014

RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS

APELANTE(S): ROBERT DIEGO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). MAXIEL VETORELLO

APELANTE(S): ABEL HUGO DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ROBERT DIEGO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). MAXIEL VETORELLO

APELADO(S): ABEL HUGO DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr. RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS

              Dr(a). OUTRO(S)

QUINTA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro 

de 2015.

Acórdão

Apelação 128713/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA. Protocolo Número/Ano: 128713 / 2014. Julgamento: 17/12/2014. 

APELANTE(S) - UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO (Advs: Dr(a). EMANOEL GOMES DE SOUZA, Dr(a). 

JOÃO PAULO HECKER DA SILVA, Dr(a). LÍLIAN CHIARA SERDOZ, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA (Advs: Dra. 

MÁRCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DES. DIRCEU DOS SANTOS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE 

SAÚDE – PORTABILIDADE – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

(PARTO) – EXIGÊNCIA DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA – DISPENSA – 

ART. 3º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 186/2009 DA ANS – 

ABUSIVIDADE VERIFICADA – DEVER DA OPERADORA DO PLANO DE 

ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO SOLICITADO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de migração de plano de saúde, é abusiva a exigência de 

novo período de carência para a cobertura dos serviços contratados, 

devendo a operadora do plano cobrir as despesas com a realização do 

procedimento cirúrgico indicado e das demais relativas aos cuidados 

pediátricos com o recém-nascido

QUINTA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro de 

2015.

Belª JOSENIL BENEDITA MONTEIRO MATTOS

Diretora do Depto da Quinta Secretaria Cível

Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 166781 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

166781/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 
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- BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 

(Advs: Dr(a). SERGIO SCHULZE, Dr(a). SERGIO SCHULZE, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - APARECIDA DE FATIMA GONCALVES 

(Advs: Dr(a). ARLINDO AMALIO GHAN VASQUEZ)

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em Substituição Legal

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 778 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

778/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SAPEZAL AGRAVANTE(S) 

- VILMA CORDEIRO DOS SANTOS E OUTRA(s) (Advs: Dr(a). WANESSA 

CORREIA FRANCHINI VIEIRA), AGRAVADO(S) - BANCO VOLKSWAGEN 

S. A. (Advs: Dr(a). RAPHAEL NEVES COSTA, Dr. RICARDO NEVES 

COSTA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - CARDIF DO BRASIL VIDA E 

PREVIDÊNCIA S. A. (Advs: Dr(a). ANTONIO ARY FRANCO CESAR, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar 

contraminuta, no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe a 

juntada de documentação que entender necessária.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em Substituição Legal

Cuiabá, 12 de janeiro de 2015.

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

Decisão / Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 170095 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170095/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- HELEN ELIZABETH CORREA MARTINS (Advs: Dr. JOAQUIM FELIPE 

SPADONI), AGRAVADO(S) - CAROLINE MARTINS E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR), AGRAVADO(S) - V. R. M., 

REPRESENTADA POR SUA MÃE FABIANA CARDOSO RIBEIRO (Advs: 

Dr(a). FRANCISCO JOSE BOLÍVIA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - P. 

F. F. M. E L. F. M, REPRESENTADOS POR SUA MÃE NATASHA DE 

FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS (Advs: Dr. DARLÃ MARTINS VARGAS)

Decisão:

Assim, INDEFIRO a liminar.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Ass.: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA (RELATOR)

 

Protocolo Número/Ano: 1910 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1910/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE GUIRATINGA 

AGRAVANTE(S) - NIVALDO MARIANO DE SOUZA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). LÉA CARVALHO MORAES BRZEZINSKI), AGRAVADO(S) - 

DUBLA VALENTIM RAMOS E OUTRO(s) (Advs: Dra. EUNICE DE 

SOUZA)

Decisão:

Desta maneira, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 2441 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

2441/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

L. E. M. A. (Advs: Dr(a). ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA VIDAL - DEF. 

PÚBLICA), AGRAVADO(S) - J. L. O. A., REPRESENTADO POR SUA MÃE 

G. S. O. (Advs: Dr(a). RONALDO LUIZ DE ARAÚJO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Visto.

concedo a liminar, para reduzir o valor dos alimentos 

provisórios ao equivalente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, a ser depositado até o dia dez de cada mês, 

até o pronunciamento definitivo da e. Câmara.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2015.

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 169581 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169581/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (Advs: Dr(a). LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - SELSON 

MATIAS DOS SANTOS (Advs: Dr. LUCIANO PEDROSO DE JESUS, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 19 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em substituição

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

Protocolo Número/Ano: 142 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

142/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS (Advs: Dr. JOÃO 

ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

MASSAKATU IANO (Advs: Dra. LUCIANA LUMIE KOBATA)

Decisão:

Visto.

Indefiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2015

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 170107 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170107/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E OUTRA(s) (Advs: Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - BRASIL TELECOM S. A. - FILIAL MATO 

GROSSO (Advs: Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Assim, INDEFIRO a liminar.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Ass.: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 170012 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170012/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. (Advs: 

Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ALUIZIO ASSIS DA SILVA 

(Advs: Dr. VICTOR HUGO VIDOTTI, Dr(a). OUTRO(S))
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Decisão:

Vistos.

Indefiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 17 de dezembro de 2014.

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 169564 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169564/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. 

(Advs: Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - CLAUDIONOR ROSA FERREIRA (Advs: Dr. HUMBERTO 

AFFONSO DEL NERY, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 15 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 170112 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170112/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

(Advs: Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - JOSÉ ALEXANDRE BONFANTE (Advs: Dra. DANILA 

TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA, Dra. MARIA LUIZA 

CARDOSO ALAMINO)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 15 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 170003 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170003/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Advs: Dr. 

JOAQUIM FELIPE SPADONI, Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY), 

AGRAVADO(S) - MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE MESQUITA PROENÇA 

(Advs: Dr(a). RAQUEL BATISTA LOPES FLORÊNCIO)

Decisão:

Assim, INDEFIRO a liminar.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Ass.: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 168364 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

168364/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- BANCO ITAUCARD S. A. (Advs: Dr(a). CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - PAULO ALBERTO DE 

MORAES NASCIMENTO (Advs: Dr(a). EDILÉIA DE OLIVEIRA ALVARENGA, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Visto.

indefiro o efeito suspensivo almejado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2014

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 170016 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170016/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. (Advs: 

Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - MARILENE LÚCIA KNUDSEN 

(Advs: Dra. ELISANGELA F. DEL NERY, Dr. HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY)

Decisão:

Visto.

Indefiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2014

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 141136 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

141136/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CÁCERES 

AGRAVANTE(S) - VALTER DONIZETI LADEIA (Advs: Dr(a). FELIPE 

TELES TOUROUNOGLOU, Dr. MILTON CHAVES LIRA), AGRAVADO(S) - 

ARNALDO DE SOUZA (Advs: Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA)

Decisão:

Desta maneira, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 172390 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172390/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- AMÉRICA DO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS DRENANTES LTDA 

- ME. (Advs: Dr(a). HERMES DA SILVA, Dr(a). RENATA CINTRA 

RASCHEJA), AGRAVADO(S) - FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA E 

OUTRA(s) (Advs: Dr. GUILHERME DE ALMEIDA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Visto.

defiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2014

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 174457 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174457/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

AGRAVANTE(S) - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A (Advs: Dr(a). CARLOS 

ALBERTO MIRO DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ISMAEL 

MAIDANA E OUTRO(s) (Advs: Dr. WELBER COSTA BAIMA, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Visto.

Indefiro o efeito vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2014

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA 
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Relatora Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 174689 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174689/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Advs: Dr(a). 

JOAQUIM FELIPE SPADONI, Dr(a). JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Dr(a). 

SCHEILLA C. L. MORAES, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - LIDIA 

PORTELA FERREIRA (Advs: Dra. GLEICE HELLEN COSTA LEITE, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Visto.

Indefiro o efeito suspensivo recursal.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 19 de dezembro de 2.014.

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 1540 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1540/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

ERNESTO FERNANDES DOS REIS (Advs: Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA), 

AGRAVADO(S) - DANIELE CORREA REIS (Advs: Dra. LUCIANA BORGES 

MOURA)

Decisão:

Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao 

presente agravo de instrumento para suspender a decisão 

agravada no tocante à expedição de alvará para o 

levantamento de valores pela agravada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 166196 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

166196/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- DARLITA NONATO DA CONCEIÇÃO (Advs: Dr. CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA), AGRAVADO(S) - DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA. (Advs: Dr(a). TENILLE PEREIRA FORTES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 169582 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169582/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (Advs: Dr(a). LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

SEBASTIANA CONCEIÇÃO DA SILVA (Advs: Dr(a). ROBERGES JÚNIOR 

DE LIMA, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 19 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em substituição

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 169590 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169590/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. 

(Advs: Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - BRUNO LEITE DOS SANTOS (Advs: Dr. SILENO 

REZENDE TAVARES)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 19 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em substituição

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

Protocolo Número/Ano: 825 / 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

825/2015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

BANCO GMAC S. A. (Advs: Dr. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, 

Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - GIOVANI SANTANA DO 

NASCIMENTO (Advs: Dr(a). MARILENE CORRÊA RAMOS, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 172947 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172947/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr. JOÃO BATISTA FERREIRA, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO (Advs: 

Dr. GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito 

suspensivo.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em substituição legal

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 175457 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

175457/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE VERA AGRAVANTE(S) 

- JOSÉ VALDEZ NICOLI (Advs: Dra. ELIZABETH REIS, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - HILÁRIO MOURA E OUTRO(s) (Advs: Dr. LUIZ HENRIQUE 

MAGNANI)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em substituição legal

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR 

SUBSTITUTO)

Protocolo Número/Ano: 176651 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
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176651/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CANARANA 

AGRAVANTE(S) - JOAO BERTIN FILHO (Advs: Dr(a). HARMÓDIO 

MOREIRA DUTRA, Dr(a). KARINA FERNANDA SOLER PARRA, Dra. 

LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - FAUSTO JORGE E OUTRO(s) (Advs: Dr. ANTÔNIO 

CARLOS DE SOUZA, Dr(a). JOÃO SIMÃO NETO, Dr. MÁRCIO ROGÉRIO 

PARIS, Dr. MELCHIOR FÜLBER CAUMO)

Decisão:

Desta maneira, DEFIRO a liminar pleiteada para fins de impedir o 

levantamento dos valores depositados em Juízo até o julgamento do 

presente agravo de instrumento.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR em substituição legal

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR SUBSTITUTO)

 
Protocolo Número/Ano: 171875 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

171875/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

AGRAVANTE(S) - BANCO ITAUCARD S. A. E OUTRO(s) (Advs: Dra. 

CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, Dr(a). FLAVIANO BELLINATI 

GARCIA PEREZ, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - BENEDITO DA 

GAMA SILVA (Advs: Dr(a). HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO)

Decisão:

Vistos.

Defiro a antecipação da tutela recursal, para suspender a 

decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso, 

ressaltando que se mostram imprescindíveis as informações 

do Julgador da instância singular para o fim de esclarecer se o 

depósito judicial deferido foi no valor integral ou no valor 

informado pelo Recorrido.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2014.

Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 174761 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174761/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- V. M. R. (Advs: Dra. FLÁVIA SILIANE LUZ FERNADES), AGRAVADO(S) - 

J. R. O. S. (Advs: Dr. ANTÔNIO AUGUSTO PAES DE BARROS, Dr(a). 

LEONARIO GOMES MUNIZ, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Visto.

defiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 19 de dezembro de 2014

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 172920 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172920/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

AGRAVANTE(S) - MICHEL LEMES DE ALMEIDA (Advs: Dr(a). REGISSON 

JOSE DE CASTRO), AGRAVADO(S) - AGRO LOBO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA (Advs: Dr(a). HUGO LEONARDO DE AQUINO, 

Dr(a). IVONE MARCELINA GARCIA DE AQUINO)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 174871 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

174871/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 

AGRAVANTE(S) - TAM LINHAS AÉREAS S. A. (Advs: Dr. EDUARDO LUIZ 

BROCK, Dr(a). GIANOTTI A. MORAES GOMES, Dr. SOLANO DE 

CAMARGO), AGRAVADO(S) - ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA. 

(Advs: Dr(a). MONICA BASTOS MENDES SILVA)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito 

suspensivo recursal.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

MEDIDA CAUTELAR Protocolo Número/Ano: 171815 / 2014 - 

(Interposto no AGravo de Instrumento n. 125285/2014 - Comarca 

de Diamantino). REQUERENTE - DALGOMAR IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (ADV. DR. 

EURIPES GOMES PEREIRA). REQUERIDO - EDMIR JOSÉ SIA (ADV. DR. 

GASTÃO BATISTA TAMBARA, MAURO ROSALINO BREDA E THIAGO 

BARRETO PENTEADO SILVESTRE). REQUERIDO - ROMEU JOSÉ 

CIOCHETTA (ADV. DR. IRAJÁ REZENDE LACERDA E OUTROS)

Decisão:

Posto isso, para evitar prejuízo às partes contendoras, DEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO pleiteado, outorgando ao recurso de apelação ambos os 

efeitos.

CITAÇÃO aos REQUERIDOS -  REQUERIDO - EDMIR JOSÉ SIA (ADV. DR. 

GASTÃO BATISTA TAMBARA, MAURO ROSALINO BREDA E THIAGO 

BARRETO PENTEADO SILVESTRE). REQUERIDO - ROMEU JOSÉ 

CIOCHETTA (ADV. DR. IRAJÁ REZENDE LACERDA E OUTROS), para 

manifestarem nos termos do artigo 802 do CPC.

Ass.: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

 
Protocolo Número/Ano: 172170 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172170/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP AGRAVANTE(S) 

- MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO (Advs: Dr. RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ITAÚ 

UNIBANCO S. A. (Advs: Dr(a). THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Assim, INDEFIRO a liminar.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Ass.: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA (RELATOR)

 

 
Protocolo Número/Ano: 169551 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169551/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- BRADESCO SEGUROS S. A. (Advs: Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - DENIZAR SANTANA (Advs: 

Dra. MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

indefiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 17 de dezembro de 2014

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Relatora
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Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 170010 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170010/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (Advs: Dr. FAGNER 

DA SILVA BOTOF, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, Dr(a). 

OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - SALVADOR CANDIDO DE SOUZA (Advs: 

Dr. LUCIANO PEDROSO DE JESUS)

Decisão:

Visto.

indefiro o efeito suspensivo vindicado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Relatora

Ass.: EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 169572 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169572/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (Advs: Dr(a). LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - ELIAS DE 

SOUZA RODRIGUES (Advs: Dr(a). ROBERGES JÚNIOR DE LIMA, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 16 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 169573 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

169573/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) 

- SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. 

(Advs: Dr(a). LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - EVALDO SILVESTRE GOULART (Advs: Dr(a). RAFAEL 

KRUEGER, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar 

vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 16 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 170018 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

170018/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE(S) - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

(Advs: Dr. RENATO CHAGAS DA SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - CLEVERSON NUNES CAMARÃO (Advs: Dra. MARIA 

LUIZA CARDOSO ALAMINO)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Cuiabá, 19 de dezembro de 2014.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em substituição

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR SUBSTITUTO)

 

Protocolo Número/Ano: 172402 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172402/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP AGRAVANTE(S) 

- ITAÚ UNIBANCO S. A. (Advs: Dr(a). EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Advs: Dr. EUCLIDES RIBEIRO 

SILVA JÚNIOR, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Assim, INDEFIRO a liminar.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Ass.: EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 172476 / 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

172476/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP 

AGRAVANTE(S) - HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO 

(Advs: Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, Dr. 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA), AGRAVADO(S) - MANDALA 

TRANSPORTES LTDA. EPP E OUTRO(s) (Advs: Dr. EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS, Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR)

Decisão:

Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado.

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contraminuta 

nos termos do art. 527, V do CPC

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator em Substituição Legal

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR SUBSTITUTO)

Sexta Câmara Cível

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Sexta 

Câmara Cível, às 14:00 horas da próxima quarta-feira (art. 3º, II, "b" do 

Ato Regimental nº 02/2005 do Tribunal de Justiça), ou a sessão 

subsequente, quarta-feira seguinte, se não decorrido o prazo previsto no 

artigo 552, §1º do C.P.C.

Agravo de Instrumento 96304/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 96304 / 2014

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

AGRAVANTE(S): D. M. S.

ADVOGADO(S): Dr. EDIVILSON JOSE GUIMARAES

AGRAVADO(S): G. F. C. O.

ADVOGADO(S): Dr(a). ARY DA COSTA CAMPOS

Agravo de Instrumento 160633/2014 - Classe: CNJ-202 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 160633 / 2014

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO(S): Dr(a). OUTRO(S)

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE CLEDINOR LUIZ GUANDALINI, 

REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE WALDERCY MARIA DE 

AZEVEDO GUANDALINI

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 93734/2013 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 93734 / 2013

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): MARIA EDUARDA CARDOZO TORRES

ADVOGADO(S): Dra. FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

APELANTE(S): ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). JAQUELINE PROENÇA LARRÉA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). JAQUELINE PROENÇA LARRÉA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MARIA EDUARDA CARDOZO TORRES

ADVOGADO(S): Dra. FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM

Apelação 82476/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 82476 / 2014
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RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANILDO BRUM DA COSTA, 

REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARILENE MACHADO DA 

COSTA

ADVOGADO(S): Dr. SELSO LOPES DE CARVALHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): EDMILSON LOPES NEVES E CIA LTDA - ME

ADVOGADO(S): Dr(a). SUELI VIEIRA DE SOUZA

              Dr. WILSON MASSAIUKI SIO JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EDMILSON LOPES NEVES E CIA LTDA - ME

ADVOGADO(S): Dr(a). SUELI VIEIRA DE SOUZA

              Dr. WILSON MASSAIUKI SIO JÚNIOR

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANILDO BRUM DA COSTA, 

REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARILENE MACHADO DA 

COSTA

ADVOGADO(S): Dr. SELSO LOPES DE CARVALHO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 83935/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUSCIMEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 83935 / 2014

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): J. M. S., REPRESENTADO POR SEU PAI BENEDITO 

MARQUES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). JAIRO JOÃO PASQUALOTTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): MARCUS JOSÉ PIERONI

ADVOGADO(S): Dr(a). ANA KAROLINE SANTANA MOSCON

APELANTE(S): SANTA CASA DE MISERICÓDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE

              Dr(a). LEONARDO SANTOS DE RESENDE

APELADO(S): J. M. S., REPRESENTADO POR SEU PAI BENEDITO 

MARQUES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). JAIRO JOÃO PASQUALOTTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): SANTA CASA DE MISERICÓDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE

              Dr(a). LEONARDO SANTOS DE RESENDE

APELADO(S): MARCUS JOSÉ PIERONI

ADVOGADO(S): Dr(a). ANA KAROLINE SANTANA MOSCON

Apelação 97882/2014 -  Classe:  CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 97882 / 2014

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): GILBERTO DE MATOS QUEIROZ

ADVOGADO(S): Dr. BRUNO GARCIA PERES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO(S): Dr(a). GUSTAVO AMATO PISSINI

Apelação 102737/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 102737 / 2014

RELATOR: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

APELANTE(S): TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FLÁVIO FURTUOSO DA SILVA

              Dr(a). VANESSA ANTUNES DE BRITO

APELANTE(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO(S): Dr. GLAUCO DE GOÉS GUITTI

              Dra. DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

APELANTE(S): A.L.P.P.J, REPRESENTADO POR SEU PAI, ALIYSON LEMES 

DO PRADO

ADVOGADO(S): Dr. JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S): A.L.P.P.J, REPRESENTADO POR SEU PAI, ALIYSON LEMES 

DO PRADO

ADVOGADO(S): Dr. JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S): TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FLÁVIO FURTUOSO DA SILVA

              Dr(a). VANESSA ANTUNES DE BRITO

Apelação 155691/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 155691 / 2014

RELATOR: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

APELANTE(S): JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). VANESSA PELEGRINI

              Dr. JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. IVALDIR PAULO MUHL

              Dra. MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

Apelação 155695/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 155695 / 2014

RELATOR: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

APELANTE(S): JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA JUNIOR E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). VANESSA PELEGRINI

              Dr. JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER E OUTRA(s)

ADVOGADO(S): Dr. IVALDIR PAULO MUHL

              Dra. MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

Apelação 156573/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 156573 / 2014

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): ANIBAL ALMISSI E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. LEONARDO FRANÇA ARAÚJO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

Apelação 159907/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 159907 / 2014

RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELANTE(S): ITAÚ SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): CALISTENE REGINA AQUINO SILVA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). PAULA FERREIRA QUEIROZ

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): FLÁVIO ALMEIDA GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr. THIAGO RIBEIRO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): CALISTENE REGINA AQUINO SILVA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). PAULA FERREIRA QUEIROZ

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): FLÁVIO ALMEIDA GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr. THIAGO RIBEIRO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ITAÚ SEGUROS S. A.

ADVOGADO(S): Dr. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 164079/2014 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 164079 / 2014

RELATOR: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

APELANTE(S): BANCO SAFRA S. A.

ADVOGADO(S): Dr. MARCO ANDRÉ HONDA FLÔRES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): PAULO COELHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). SABRINA DA SILVA GONÇALVES

SEXTA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro 

de 2015.

Acórdão

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Apelação 146376/2014 - Classe: CNJ-198). Protocolo 

Número/Ano: 168952 / 2014. Julgamento: 17/12/2014. AGRAVANTE(S) - 

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (Advs: Dr. CLEBER JUNIOR 
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STIEGEMEIER, Dr(a). THAÍS REGINA RETORE, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - TIM CELULAR S. A. (Advs: Dr(a). FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES, Dr. FERNANDO AUGUSTO V. DE FIGUEIREDO, Dr(a). 

RUBENS GASPAR SERRA, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: RECURSO NÃO PROVIDO, À 

UNANIMIDADE.

EMENTA:

 AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - 

SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o 

decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua 

reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

SEXTA SECRETARIA CÍVEL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro de 

2015.

Belª Randis Mayre

Diretora da Sexta Secretaria Cível

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 175767 / 2014 HABEAS CORPUS Nº 

175767/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

IMPETRANTE(S) - DRA. CARLA ANDRÉIA BATISTA, PACIENTE(S) - 

MAIKON DOUGLAS SOUZA LUZ

Decisão: Do exposto, julgo extinto o presente habeas corpus, 

determinando seu arquivamento, após anotações de vezo. P. I. C.

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Protocolo Número/Ano: 176391 / 2014 HABEAS CORPUS Nº 

176391/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

IMPETRANTE(S) - DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS, PACIENTE(S) - 

JOICIANA DA SILVA SOUZA

Decisão: Forte nessas premissas, com fundamento no art. 3º do CPP c/c 

art. 267, IV do CPC e art. 51, XV e XXII do RITJMT, EXTINGO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO a ação de habeas corpus impetrada em favor da 

paciente JOICIANA DA SILVA SOUZA, restando prejudicado, assim, o 

exame do pedido de medida liminar.

Desta decisão, cientifique-se o impetrante.

Exaurido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Arquivo.

Ass.: EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Protocolo Número/Ano: 176388 / 2014 HABEAS CORPUS Nº 

176388/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA CAPITAL PACIENTE(S) 

- JOSÉ CARLOS GOMES JÚNIOR (Advs: Dr(a). CLAUDINO ALEIXO 

JUNIOR), IMPETRANTE(S) - DR. CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

Decisão: Com efeito, o pedido formulado nesta ação constitucional está 

prejudicado, razão porque JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE 

DO MÉRITO, o fazendo com esteio no artigo 51, incisos XV e XXII do 

RITJMT c/c art. 267, IV do CPC c/c artigo 3º do CPP.

Intime-se o impetrante.

Acaso exaurido in albis o prazo recursal, revisem-se os autos. 

Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo.

Ass.: EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Comunicado

 COMUNICADO

  

Por ordem da Presidente da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Privado, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, comunico às 

partes, advogados, membros do Ministério Público e a quem possa 

interessar, que a partir do dia 05/02/2015 as Sessões de Julgamento da 

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

serão realizadas no PLENÁRIO 01, àsprimeirasquintas-feiras de 

cada mês,às 14h, tendo em vista finalização da reforma do Plenário.

  

TJ/MT, Cuiabá, 21 de janeiro de 2015.

  

CARLA ROSANA PACHECO

Diretora da Secretaria das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 168855 / 2014

REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 168855/2014(INTERPOSTO NOS 

AUTOS DO(A) AÇÃO RESCISÓRIA 162946/2014 - CLASSE: CNJ-47) - 

COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S) - CARLITO PEDROSA NEVES E OUTRO(s)

Advs: Dra. RENATA KARLA BATISTA E SILVA

AGRAVADO(S) - ESPÓLIO DE FLÁVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO E 

BENEDITA CIRIA DA COSTA MONTEIRO, REPRESENTADOS POR SUA 

INVENTARIANTE AGENIL DA COSTA MONTEIRO ALMEIDA

Intimação:

Com intimação aos Agravantes para regularizarem a petição de 

interposição do regimental, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

considerada apócrifa, conforme despacho exarado às fls. 70-TJ.

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Decisão / Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 53050 / 2014

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 53050/2014 - CLASSE CNJ - 47 - COMARCA 

CAPITAL

AUTOR(A) - AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

Advs: Dra. MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR, Dr. PAULO CÉSAR 

ZAMAR TAQUES e OUTRO(S)

REU(S) - CIVELETRO ENGENHARIA LTDA.

REU(S) - ERNI BARCELOS FICAGNA

Decisão:  "Considerando que a carta de citação remetida à ré Civeletro 

Engenharia Ltda. no endereço declinado na inicial (Rua 14 de Julho, nº 

1944, Sala 206, 2º Andar, Bairro Centro, Campo Grande/MS – CEP 

79.002-332) retornou com a informação “mudou-se” (cf. certidão de fls. 

1.128 –Vol. VI), bem como considerando que a carta de citação enviada 

ao endereço indicado na petição de fls. 1.147 – Vol. VI (Rua Alberto 

Araújo de Arruda, nº 1.457, bairro Mata do Jacinto, Campo Grande/MS – 

CEP 79.033-470) regressou com a informação “número inexistente” (cf. 

certidão de fls. 1.154 – Vol. VI), defiro o pedido de fls. 1.158 – Vol. VI, pelo 

que ordeno a expedição de carta precatória à comarca de Campo 

Grande/MS, para que seja tentada a citação pessoal da ré Civeletro 

Engenharia Ltda., na pessoa de seu representante legal, em qualquer dos 

dois endereços declinados, ou onde ele for encontrado pelo Sr. Oficial de 

Justiça.  Intime-se, ainda, o réu Erni Barcelos Ficagna, para que apresente 

a procuração outorgada ao causídico subscritor da contestação de fls. 

1.161/1.177 – Vol. VI e da Impugnação ao Valor da Causa nº 

141.307/2014 (em apenso), no prazo de 10 dias, sob pena de decretação 

de revelia (CPC, art. 13, II) e indeferimento liminar do incidente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."

Ass.: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Intimação:

Com intimação o(a) Réu – ERNI BARCELOS FICAGNA, para que apresente 

a procuração outorgada ao causídico subscritor da contestação de fls. 

1.161/1.177 – Vol. VI e da Impugnação ao Valor da Causa nº 

141.307/2014 (em apenso), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

decretação de revelia (CPC, art. 13, II) e indeferimento liminar do incidente.

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Comunicado

 COMUNICADO

 Por ordem do Presidente da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, comunico às 

partes, advogados, membros do Ministério Público e a quem possa 

interessar, que a partir do dia 06/02/2014 as Sessões de Julgamento da 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

serão realizadas no PLENÁRIO 03, àsprimeirasquintas-feiras de 

cada mês,às 08:30h, tendo em vista finalização da reforma do Plenário.

 TJ/MT, Cuiabá, 21 de janeiro de 2015.

  

CARLA ROSANA PACHECO

Diretora da Secretaria das Turmas de CâmarasCíveis Reunidas de Direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 71 de 939



Privado

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo

Acórdão

Mandado de Segurança 1330/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 1330 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - ALESSANDRO MARCOS DA CRUZ LEITE (Advs: Dr. 

FÁBIO MOREIRA PEREIRA), IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

- INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - TRÁFICO DE DROGAS, 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - 

DEMISSÃO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO 

DE MATO GROSSO: AFASTADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA: ANALISADA COM O MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO - ALEGAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - 

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CONTRADIÇÕES NA PROVA ORAL - 

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - INOCORRÊNCIA DE 

QUAISQUER VIOLAÇÕES OU NULIDADES FLAGRANTES - AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. "[...] .1. Constando na petição inicial do writ que o objeto da impetração 

é a anulação, por ilegalidade, do Decreto demissional de 21 de dezembro 

de 2009, publicado no Diário Oficial nº 1.395, em 23 de dezembro de 2009, 

não prevalece a tese formulada pelo agravante, para quem o ato lesivo 

impugnado se consubstanciou na publicação, em 1/4/2009, da Portaria que 

nomeou a comissão de sindicância, fato que teria determinado a 

decadência do mandado de segurança, impetrado em 10/2/2010.2. No 

caso dos autos, o ato lesivo atacado se configurou concretamente com a 

publicação do Decreto de demissão do impetrante, em 21 de dezembro de 

2009, e não com a publicação da Portaria que constituiu a comissão de 

sindicância. Ajuizado o mandado de segurança em 10/2/2010, antes do 

decurso do lapso temporal de 120 dias, impõe-se afastar a decadência 

declarada pelo tribunal estadual. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

RMS 34.637/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/05/2013, DJe 17/06/2013).

2. "[...] Do trâmite do processo administrativo disciplinar observa-se que 

não houve violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, 

tendo em vista que os impetrantes tiveram efetiva participação, 

constituíram advogado para acompanhar toda a sua tramitação, inexistindo 

qualquer prejuízo que possa gerar a nulidade do processo. Não há 

nenhum óbice na utilização em processo administrativo disciplinar de 

prova realizada em outro processo criminal. Tendo a interceptação 

telefônica sido executada de forma legal e trazido novos elementos 

probatórios de outros crimes, estes podem e devem ser levados em 

consideração, devendo ser tomadas as providências necessárias para a 

devida apuração, como ocorreu na hipótese dos autos, em que foi 

instaurado o processo administrativo disciplinar e processo criminal. A 

decisão que manteve a exclusão dos impetrantes das fileiras da 

Corporação Policial Militar foi devidamente fundamentada, pois adotou o 

parecer do Conselho de Disciplina, o qual foi devidamente realizado." 

(TJ-PR - MS: 4368772 PR 0436877-2, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data 

de Julgamento: 19/11/2007, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 7517)

Mandado de Segurança 3471/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 3471 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - RUBENS DE AMORIM NUNES (Advs: Dr. FÁBIO MOREIRA 

PEREIRA, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 

RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DEMORA NA 

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LIMINAR 

CONCEDIDA – GARANTIA CONSTITUCIONAL RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO - ARTIGO 5º LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE - 

DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRETENSÃO DE AGUARDAR EM CASA A 

CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

 1. "[...] Demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria, 

iniciado há mais de cento e vinte dias, permanece injustificadamente sem 

conclusão, em afronta à garantia constitucional da razoável duração do 

processo, bem como aos princípios da eficiência e razoabilidade, 

concede-se a segurança para compelir o impetrado a se pronunciar sobre 

a questão. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.131788-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em 29/08/2014)” 

2 - Presente o direito liquido e certo – Segurança parcialmente concedida.

Mandado de Segurança 4332/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 4332 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - BENEDITO NEVES DA COSTA (Advs: Dr. FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, IMPETRADO - ILMO. SR. 

SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO, LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO. 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE 

PENITENCIÁRIO - DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE PERDA DO 

OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: GARANTIA CONSTITUCIONAL RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 5º LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E 

RAZOABILIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

CONCEDIDA.

 1. "[...] I - As liminares, mesmo que satisfativas, não retiram do magistrado 

a obrigação processual e constitucional de compor lide, proferindo final 

sentença de mérito. Assim sendo, a concessão da liminar não caracteriza 

perda de objeto. II - Apelação provida.” (MAS 2004.38.01.004750-1/Mg; 

Apelação em Mandado de Segurança; Desembargador Federal Carlos 

Fernando Mathias; Oitava Turma; 9-12-2005, Dj P.158)”.

 2. "[...] Demonstrado que o processo administrativo de aposentadoria, 

iniciado há mais de cento e vinte dias, permanece injustificadamente sem 

conclusão, em afronta à garantia constitucional da razoável duração do 

processo, bem como aos princípios da eficiência e razoabilidade, 

concede-se a segurança para compelir o impetrado a se pronunciar sobre 

a questão. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.131788-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em 29/08/2014)” 

3 - Presente o direito liquido e certo – Segurança concedida.

Mandado de Segurança 7948/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 7948 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - GERDA ISOLDE GRUEN KLAUCK (Advs: Dr(a). THIAGO 

VOZZPTTP ROBERTS, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - SEGURADO 

SERVIDOR PÚBLICO - COMPANHEIRA – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONDIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA

 Conceder-se-á, nos termos da lei, o benefício de pensão vitalícia por 

morte à companheira, desde que comprovada, por meio idôneo, a 

existência de união estável.

Mandado de Segurança 8455/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 8455 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 72 de 939



IMPETRANTE(S) - EDEVAL CAMARGO DE MIRANDA JUNIOR (Advs: Dr. 

CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA JÚNIOR), IMPETRADO - EXMO. SR. 

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – CFO 

– CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – 

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO CONFIGURADA – SEGURANÇA DENEGADA

1.“ [...] O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual 

não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público 

nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede 

à nomeação de outros em classificação inferior à sua. 2. Candidato 

aprovado em concurso público não tem direito subjetivo, em regra, à 

nomeação se aprovado além do número de vagas previsto no edital do 

certame. Há, nessa hipótese, mera expectativa de direito, inexistindo 

violação a direito líquido e certo em decorrência da abertura de novo 

certame após expirado o prazo de validade do anterior. 3. Agravo 

regimental improvido”. (STJ - AgRg no RMS: 27850 BA 2008/0211065-0, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA)

 2.Segurança denegada.

Mandado de Segurança 13822/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 13822 / 2014. Julgamento: 

24/11/2014. IMPETRANTE(S) - PSG AMBIENTAL LIMITADA - EPP (Advs: 

Dr(a). ELAINE FREIRE ALVES, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 9538/2014.. 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AÇÃO MANDAMENTAL - DECISÃO JUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO EM 

APELO CONTRA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA - LIMINAR 

INICIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO SINGELO - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

ARTIGO 14, § 3º DA LEI 12.016/2009 - TERATOLOGIA NÃO 

DEMONSTRADA - EXTINÇÃO DO WRIT - SEGURANÇA DENEGADA.

 1. " [...] 1. O recurso interposto contra a sentença que confirma a liminar 

deferida e concede a segurança deve ser recebido apenas no efeito 

devolutivo, conforme o artigo 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 2. Nas 

hipóteses de vedação inscritas no art. 7º da lei do mandado de segurança 

ou de sentença ilegal ou manifestamente abusiva, de lesão grave ou de 

dano de difícil reparação que justifique a suspensão do feito, a apelação 

poderá ser recebida no duplo efeito. Não é o caso dos autos [..,]" (TRF-1 - 

AG: 252025720134010000 BA 0025202-57.2013.4.01.0000, Relatora 

Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida).

 2. Segurança denegada.

Mandado de Segurança 17354/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 17354 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - WELLINGTON DA SILVA MAQUARDT E OUTRO(s) 

(Advs: Dr. JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIAL MILITAR - 

CANDIDATOS REPROVADOS EM UMA DAS FASES - ALEGAÇÃO DE QUE 

FORAM APROVADOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR À PERMITIDA 

NO EDITAL - ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA - 

ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ORDEM DENEGADA.

"[...] Não possui o Secretário de Estado de Administração legitimidade para 

figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato praticado 

por banca examinadora de concurso. Isto, porque é considerada 

autoridade coatora quem pratica ou ordena a prática do ato administrativo 

concreto impugnado. Recurso não provido.” (TJMT – AG. REGIMENTAL Nº 

116946/2012, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento: 18.3.2013, Data da publicação no DJE: 03.4.2013).

Mandado de Segurança 24943/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 24943 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - MAURICIO DA SILVA (Advs: Dr(a). RODRIGO NUSS, 

Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMA. SRA. 

DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PUBLICO - CARGO DE 

SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILTAR - LIMITE DE IDADE - PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

PRECEDENTES - SEGURANÇA DENEGADA.

1 - [...] 3. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da 

possibilidade de exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, 

desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 

Precedentes: AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.5.2013; RMS 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, DJe 13.10.2011; e RMS 32.733/SC, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2011. Recurso ordinário 

improvido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.127 - AC 

(2013/0358083-5) - RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS - data de 

julgamento 17.12.2013).

2 - Ordem denegada.

Mandado de Segurança 29695/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 29695 / 2014. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - PEDRO PAULO DE FREITAS (Advs: Dra. DORIANE 

JUREMA PSENDZIUK CARVALHO, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. 

SR. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – 

VERBA INDENIZATÓRIA – ACRESCIMO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS 

E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO NÃO 

EVENTUAL E A SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – PECULIARIDADES 

QUE NÃO AFASTAM A NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. O pagamento da verba indenizatória está condicionado ao exercício das 

atividades pelo servidor, não sendo possível, por sua finalidade, que esta 

seja incorporada aos proventos de aposentadoria, e tampouco computada 

nas vantagens percebidas a título de verba remuneratória.

2. O pagamento não eventual e a concessão dessa verba aos servidores 

que não se encontram em atividade, por si só, não desvirtuam o caráter 

indenizatório instituído pela norma legal a fim de se possa conceder para 

os servidores as vantagens e benefícios que são inerentes a 

remuneração, pois caso se considerasse esta hipótese, estariam sendo 

deferidos aos servidores direitos referentes as duas modalidades 

(indenizatória e remuneratória), realizando uma inovação na ordem 

legislativa.

 3. Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada

Mandado de Segurança 32735/2014 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 32735 / 2014. Julgamento: 4/12/2014. 

IMPETRANTE(S) - GILBERTO LINCOLN PEIXOTO MEIRA (Advs: Dra. 

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA), IMPETRADO - EXMO. SR. 

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DENEGARAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO - 
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EXCLUSÃO - DOENÇA SUPERVENIENTE NO TRANSCORRER DO CURSO - 

PRELIMINAR - DECADÊNCIA - DECURSO DO PRAZO - ARTIGO 23 DA LEI 

12.016/2009 - ACOLHIMENTO - SEGURANÇA DENEGADA.

 Tendo sido publicada a Ata de Conclusão no Boletim Geral da PMMT n.º 

839, de 27.08.2013, resta inconteste a ocorrência da decadência, 

porquanto não fora demonstrado qualquer ato interruptivo do decurso do 

prazo, tendo a ação sido interposta aos 20.03.2014, quando ultrapassado 

o interregno previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Mandado de Segurança 121490/2013 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 121490 / 2013. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - ANTONIO GARCIA OURIVES (Advs: Dra. DORIANE 

JUREMA PSENDZIUK CARVALHO, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. 

SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMO. 

SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – 

GRUPO TAF – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - ATO OMISSIVO - TRATO 

SUCESSIVO, AFETA O VALOR DO BENEFÍCIO DO SERVIDOR - 

PRELIMINAR AFASTADA - VERBA INDENIZATÓRIA – EXTENSÃO: 

IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO NÃO EVENTUAL E A SERVIDORES EM 

DESVIO DE FUNÇÃO – PECULIARIDADES QUE NÃO AFASTAM A 

NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. " [...] Não se verifica a decadência para a impetração do Mandado de 

Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omissivo da 

Administração em efetuar o pagamento atualizado de parcelas 

remuneratórias decorrentes de situação jurídica reconhecida, ou seja, 

relação de trato sucessivo que se renova mês a mês. [...]" (AgRg no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 344.705 - CE (2013/0144268-2) - 

RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

2. O pagamento da verba indenizatória está condicionado ao exercício das 

atividades pelo servidor, não sendo possível, por sua finalidade, que esta 

seja incorporada aos proventos de aposentadoria, e tampouco computada 

nas vantagens percebidas a título de verba remuneratória.

3. O pagamento não eventual e a concessão dessa verba aos servidores 

que não se encontram em atividade, por si só, não desvirtuam o caráter 

indenizatório instituído pela norma legal a fim de se possa conceder para 

os servidores as vantagens e benefícios que são inerentes a 

remuneração, pois caso se considerasse esta hipótese, estariam sendo 

deferidos aos servidores direitos referentes as duas modalidades 

(indenizatória e remuneratória), realizando uma inovação na ordem 

legislativa.

 4. Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada.

Mandado de Segurança 140427/2013 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 140427 / 2013. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - WELLINGTON DE OLIVEIRA FARIAS (Advs: Dra. 

DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s), IMPETRADO 

- EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – 

PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LEI EM TESE - VERBA 

INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO NÃO EVENTUAL E A 

SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – PECULIARIDADES QUE NÃO 

AFASTAM A NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. É cabível a ação mandamental, pois não se questiona, em tese, a 

validade do diploma normativo, mas tão somente os efeitos concretos 

desta no cálculo dos proventos ou verbas remuneratórias.

2. O pagamento da verba indenizatória está condicionado ao exercício das 

atividades pelo servidor, não sendo possível, por sua finalidade, que esta 

seja incorporada aos proventos de aposentadoria, e tampouco computada 

nas vantagens percebidas a título de verba remuneratória.

3. O pagamento não eventual e a concessão dessa verba aos servidores 

que não se encontram em atividade, por si só, não desvirtuam o caráter 

indenizatório instituído pela norma legal a fim de se possa conceder para 

os servidores as vantagens e benefícios que são inerentes a 

remuneração, pois caso se considerasse esta hipótese, estariam sendo 

deferidos aos servidores direitos referentes as duas modalidades 

(indenizatória e remuneratória), realizando uma inovação na ordem 

legislativa.

 4. Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada

Mandado de Segurança 149686/2013 - Classe: CNJ-120 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 149686 / 2013. Julgamento: 24/11/2014. 

IMPETRANTE(S) - EDSON NERES SANTANA (Advs: Dra. DORIANE 

JUREMA PSENDZIUK CARVALHO), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s), IMPETRADO - EXMO. SR. 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DENEGOU 

A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – GRUPO TAF – 

PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LEI EM TESE - VERBA 

INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO NÃO EVENTUAL E A 

SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – PECULIARIDADES QUE NÃO 

AFASTAM A NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. É cabível a ação mandamental, pois não se questiona, em tese, a 

validade do diploma normativo, mas tão somente os efeitos concretos 

desta no cálculo dos proventos ou verbas remuneratórias.

2. O pagamento da verba indenizatória está condicionado ao exercício das 

atividades pelo servidor, não sendo possível, por sua finalidade, que esta 

seja incorporada aos proventos de aposentadoria, e tampouco computada 

nas vantagens percebidas a título de verba remuneratória.

3. O pagamento não eventual e a concessão dessa verba aos servidores 

que não se encontram em atividade, por si só, não desvirtuam o caráter 

indenizatório instituído pela norma legal a fim de se possa conceder para 

os servidores as vantagens e benefícios que são inerentes a 

remuneração, pois caso se considerasse esta hipótese, estariam sendo 

deferidos aos servidores direitos referentes as duas modalidades 

(indenizatória e remuneratória), realizando uma inovação na ordem 

legislativa.

 4. Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 2292/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 136269 / 2014. Julgamento: 4/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. CARLOS 

EMILIO BIANCHI NETO - PROC. DO ESTADO), AGRAVADO(S) - AMANDA 

ALMEIDA HAYASHI (Advs: Dr. HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUZA, 

Dra. MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - EM FACE DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA NO MANDADO DE 

SEGURANÇA VISANDO A RENOVAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA 

IMPETRANTE, EM RAZÃO DE HAVER SIDO NOMEADA APENAS PELO 

DIÁRIO OFICIAL - AS TESES APRESENTADAS PELO AGRAVANTE NÃO 

MERECEM ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para 

determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do 

chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso 

temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a 

respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que 

este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação 

pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de 

todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao 

certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há 

interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a 

administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior 

eficiência.
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 2 - (...) Não é razoável exigir de candidata classificada em concurso 

público o acompanhamento da publicação da nomeação no Diário Oficial. 

Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande 

e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem 

eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Recurso não 

provido. Sentença ratificada. (Apelação/ Reexame Necessário, 

17811/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 06/05/2014, Data da publicação no DJE 15/05/2014).

3 - Recurso improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 43915/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 138396 / 2014. Julgamento: 4/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. MARIA LUIZA 

DA CUNHA CAVALCANTI - PROC. DO ESTADO), AGRAVADO(S) - 

JUCILEIDE MARIA REIS ARRUDA (Advs: Dr. HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - EM FACE DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - COMPROVAÇÃO 

DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INCLUSIVE DA 

PRÓPRIA CANDIDATA - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - TESES 

APRESENTADAS PELO AGRAVANTE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

1 - [...] "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do 

número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito 

à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do 

surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso 

público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 

(MS nº 135950/2012 - Relator: Exmo. Sr. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - 

Data de Julgamento: 05-9-2013 - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo)

2 - Agravo Regimental improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 46561/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 79044 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

AGRAVADO(S) - JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO (Advs: Dr. 

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA), 

AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PATRYCK DE 

ARAÚJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - LIMINAR DEFERIDA NO MANDADO 

DE SEGURANÇA VISANDO A RENOVAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE, EM RAZÃO DE HAVER SIDO NOMEADO APENAS PELO 

DIÁRIO OFICIAL - AS TESES APRESENTADAS PELO AGRAVANTE NÃO 

MERECEM ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para 

determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do 

chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso 

temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a 

respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que 

este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação 

pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de 

todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao 

certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há 

interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a 

administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior 

eficiência.

2 - (...) Não é razoável exigir de candidata classificada em concurso 

público o acompanhamento da publicação da nomeação no Diário Oficial. 

Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande 

e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem 

eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Recurso não 

provido. Sentença ratificada. (Apelação/ Reexame Necessário, 

17811/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 06/05/2014, Data da publicação no DJE 15/05/2014).

3 - Recurso improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 53425/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 103599 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA FLAVIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO, Dra. ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - PROC. EST.), AGRAVADO(S) - MARIA VILELA DOS 

SANTOS (Advs: Dr(a). AURELIANA CARVALHO FERREIRA VITÓRIA). 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO 

DE SEGURANÇA - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO 

POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - 

COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE E INTERESSE DEMONSTRADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TESES APRESENTADAS PELO AGRAVANTE 

NÃO MERECEM ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

IMPROVIDO.

1 - [...] "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do 

número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito 

à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do 

surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso 

público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 

(MS nº 135950/2012 - Relator: Exmo. Sr. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - 

Data de Julgamento: 05-9-2013 - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo)

2 - Agravo Regimental improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 61620/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 74337 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

AGRAVANTE(S) - EURICO DA SILVA RONDON (Advs: Dr(a). CARLOS 

FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREVISÃO 

LEGAL - EXTINÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVA 

PRE-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão 

monocrática, o Agravo Regimental há de ser improvido.

Recurso improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 66470/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 101418 / 2014. Julgamento: 4/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA FLÁVIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO - PROC. EST.), AGRAVADO(S) - 

EDNA LEÃO LEITE (Advs: Dr(a). ANA LEONARDA P. BORGES RIOS - 

DEFENSORA PUBLICA). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - LIMINAR DEFERIDA NO MANDADO 

DE SEGURANÇA VISANDO A RENOVAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA 

IMPETRANTE, EM RAZÃO DE HAVER SIDO NOMEADA APENAS PELO 

DIÁRIO OFICIAL - AS TESES APRESENTADAS PELO AGRAVANTE NÃO 

MERECEM ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para 

determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do 
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chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso 

temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a 

respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que 

este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação 

pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de 

todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao 

certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há 

interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a 

administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior 

eficiência.

 2 - (...) Não é razoável exigir de candidata classificada em concurso 

público o acompanhamento da publicação da nomeação no Diário Oficial. 

Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande 

e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem 

eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Recurso não 

provido. Sentença ratificada. (Apelação/ Reexame Necessário, 

17811/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 06/05/2014, Data da publicação no DJE 15/05/2014).

3 - Recurso improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 68654/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 107505 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA FLÁVIA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO - PROC. EST.), AGRAVADO(S) - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO E OUTRA(s) (Advs: Dra. IGNEZ MARIA MENDES LINHARES). 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO 

DE SEGURANÇA - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO 

POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - 

COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE E INTERESSE DEMONSTRADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TESES APRESENTADAS PELO AGRAVANTE 

NÃO MERECEM ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

IMPROVIDO.

1 - [...] "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do 

número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito 

à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do 

surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso 

público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 

(MS nº 135950/2012 - Relator: Exmo. Sr. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - 

Data de Julgamento: 05-9-2013 - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo)

2 - Agravo Regimental improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 86427/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 113048 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

AGRAVANTE(S) - ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JÚNIOR (Advs: Dr. 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO), AGRAVADO(S) - ESTADO 

DE MATO GROSSO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREVISÃO 

LEGAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE NOVOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

 Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão 

monocrática, o Agravo Regimental há de ser improvido.

Recurso improvido.

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206 COMARCA CAPITAL(Interposto nos 

autos do(a) Mandado de Segurança 123395/2014 - Classe: CNJ-120). 

Protocolo Número/Ano: 136893 / 2014. Julgamento: 4/12/2014. 

AGRAVANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PATRYCK 

DE ARAÚJO AYALA - PROCURADOR DO ESTADO), AGRAVADO(S) - 

MARI LUCIA WAGNER (Advs: Dr(a). WENDEL RENATO CRUZ - DEFENSOR 

PÚBLICO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO 

CONHECEU DO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - EXISTÊNCIA DE DOIS AGRAVOS 

REGIMENTAIS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO (RAR 

Nº136235/2014 E Nº 136893/2014) EM FACE DA MESMA DECISÃO - 

PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - 

OCORRÊNCIA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.

 1 [...] INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS EM FACE DA 

MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR ÚLTIMO. RECURSO 

PREJUDICADO. 1. Interposição de dois recursos idênticos contra a mesma 

decisão. 2. Apreciação do agravo de instrumento protocolado em primeiro 

lugar e não conhecimento do recurso protocolado por último, de acordo 

com o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 3. Preclusão 

consumativa que impede o conhecimento do presente recurso. 4. 

Aplicação do disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 

(TJ-RJ - AI: 315413220128190000 RJ 0031541-32.2012.8.19.0000, 

Relator: DES. ELTON LEME, Data de Julgamento: 18/07/2012, DECIMA 

SETIMA CAMARA CIVEL).

2. Agravo Regimental não conhecido.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE (Opostos nos autos do(a) Mandado de Segurança 8901/2012 - 

Classe: CNJ-120). Protocolo Número/Ano: 86573 / 2014. Julgamento: 

6/11/2014. EMBARGANTE - SINAGRO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA. E OUTRA(s) (Advs: Dr. MARCELO ZANDONADI, Dr(a). OUTRO(S)), 

EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. JENZ PROCHNOW 

JÚNIOR - PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SECRETÁRIOS DE ESTADO DE FAZENDA E CHEFE DA CASA CIVIL - 

GOVERNADOR DO ESTADO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA 

ENCAMPAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO.

 1 - O fato da cobrança fiscal estar pautada em Decreto assinado pelo 

Secretário de Estado não o torna legitimado passivo para a Ação 

Mandamental que visa discutir a legalidade da cobrança de tributo, objeto 

do Decreto.

2 - Não se aplica a teoria da encampação quando a admissão da 

autoridade implicar em deslocamento de competência.

 3- "Não ocorre contrariedade ao art. 535, do CPC, quando o Tribunal de 

origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu 

exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos 

interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 3. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

proferir a decisão. (EDcl no REsp 1434527/RS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 17/06/2014)

4- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição contida no julgado, ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida.

5- Aclaratórios rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Mandado de Segurança 64412/2012 - Classe: 

CNJ-120). Protocolo Número/Ano: 23976 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

EMBARGANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO, EMBARGADO - ANTONIO 

VENANCIO TORTORELLI NETO E OUTRO(s) (Advs: Dr. OZIEL CATARINO 

BOM DESPACHO FARIAS), EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO. 

Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 
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OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – 

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

 1- “[...] 2. O prequestionamento é a menção, o debate e a decisão efetiva 

da Corte de origem a respeito da matéria federal suscitada, sendo 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito. [...]” (STJ - EDcl no 

REsp 1020777/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz).

 2 - Aclaratórios rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Mandado de Segurança 69742/2013 - Classe: 

CNJ-120). Protocolo Número/Ano: 119974 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

EMBARGANTE - ADALBERTO JORGE FÉLIX (Advs: Dra. DORLY MARIA 

COSTA DALTRO), EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. 

ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - PROC. ESTADO). Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACLARATÓRIOS - 

MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA 

DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE 

MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrência de maltrato ao artigo 535 do CPC quando o acórdão 

recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões 

essenciais ao julgamento da lide, não estando Magistrado obrigado a 

rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2. As questões submetidas ao exame desta Corte Superior foram 

suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral e 

fundamentação compatível.

 3. Aclaratórios rejeitados.

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 COMARCA CAPITAL 

(Opostos nos autos do(a) Mandado de Segurança 155912/2013 - Classe: 

CNJ-120). Protocolo Número/Ano: 121761 / 2014. Julgamento: 6/11/2014. 

EMBARGANTE - JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (Advs: Dr(a). MIKE ARTUR 

RIBEIRO VIANNA QUINTO), EMBARGADO - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr(a). PAULO CÉSAR DE CARVALHO GOMES JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DESCONTO EM FOLHA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE DE 30% 

(TRINTA POR CENTO) - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA - 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO– INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os argumentos lançados nos declaratórios foram devidamente 

analisados no julgamento do acórdão, especialmente as razões para não 

conceder a ordem vindicada, ante a necessidade de dilação probatória 

para aferir o direito do impetrante.

2. Incabível o acolhimento de aclaratórios quando não vislumbrado nenhum 

dos vícios elencados no artigo 535 do CPC, visando unicamente a 

rediscussão da causa, com intuito de prequestionar a matéria a fim de 

possibilitar a interposição de recurso as instância superiores.

3. Embargos rejeitados.

SECRETARIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO em Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro de 2015.

Gabriela Gomes Nicodemos

Diretora do Departamento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo

Decisão do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 109509 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

109509/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE, LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Com essas considerações, confirmo a liminar 

anteriormente deferida e CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA pleiteada, para substituir a fixação de multa 

diária pela possibilidade de bloqueio judicial de valores 

despendidos para realização dos procedimentos 

prescritos..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 125129 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

125129/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE, LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Por todo o exposto, confirmando a liminar 

anteriormente deferida, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA pleiteada, para determinar aos Impetrados que 

disponibilize ao Impetrante o medicamento "Latanoprost e 

Maleato de Timolol (Xacalon)" , na forma e posologia indicada 

no relatório médico de p. 21-22, condicionando o fornecimento 

durante o período de três (3) meses, conforme solicitação de 

medicamentos, nos termos determinados pelo profissional da 

medicina, ressalvando a possibilidade de bloqueio on-line dos 

valores necessários ao custeio do medicamento, em caso de 

descumprimento desta decisão..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 131557 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

131557/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- GERALDO PERRONI (Advs: Dra. ANDREIA GONÇALVES), IMPETRADO - 

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Decisão: "...Feitas estas considerações, com fundamento no 

artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, nos artigos 6º, § 

5º, e 10 da Lei n.º 12.016/2009 RECONHEÇO a ilegitimidade 

passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

e DENEGO a segurança..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 139120 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

139120/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- RENATA CRISTINA ALVES DA SILVA (Advs: Dr(a). MARCELO DA PIEVE, 

Dr(a). MARLUCY PEREIRA DA SILVA), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "Com essas considerações, INDEFIRO a liminar 

pleiteada..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 141419 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

141419/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- NORALDINA ALVES DE QUEIROZ (Advs: Dr(a). ANTONIO JOSÉ DE 

SOUZA MORENO), IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s)

Decisão: "...Ante o exposto, indefiro o pedido de reabertura do 

prazo recursal de p. 113/114..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 163593 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

163593/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MARCUS VINICIUS CASTRO DE ARRUDA (Advs: Dr(a). JUCINIRA 

CORRÊA DE FRANÇA), IMPETRADO - EXMO. SR. COMANDANTE GERAL 

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Feitas essas considerações, INDEFIRO A 

LIMINAR..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES 
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KNEIP BARANJAK (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 16892 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

16892/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

DIEGO DE SOUZA LIMA (Advs: Dr. JOSÉ CARLOS PEREIRA), IMPETRADO 

- EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO 

- EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Decisão: "...Com essas considerações, com fulcro no artigo 267, VI, do 

Código de Processo Civil e no § 5º do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009, 

DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente Mandado de 

Segurança, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do 

objeto..." Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 96349 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

96349/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE SAÚDE, LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Por todo o exposto, confirmando a liminar anteriormente 

deferida, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, para 

determinar aos Impetrados que disponibilizem, de forma gratuita, o 

procedimento cirúrgico Timpanotomia exploradora, seja em rede pública ou 

particular, ao Impetrante substituído, sob pena de bloqueio on line dos 

valores necessários, em caso de descumprimento desta decisão..."Ass.: 

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 123713 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

123713/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MARCELO SANTOS LIRA (Advs: Dr(a). WAGNER SANTOS LIRA), 

IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (Adv.: Dr. PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - PROCURADOR DO 

ESTADO)

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no 

artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 

1º, do Regimento Interno deste Tribunal – RITJ/MT, indefiro a 

segurança. Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 143216 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

143216/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPETRADO - JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA 

DE CANARANA

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no 

artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e nos 

artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a 

segurança.Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 168844 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

168844/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- GRAZIELA MARCONDES DALL`AGLIO (Advs: Dr(a). CRÍSTYNY L. G. DE 

ALMEIDA), IMPETRADO - EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) 

ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via e 

cópia dos documentos, para que preste, no prazo de dez (10) 

dias, as informações; 3) determino ciência ao 

Procurador-Geral do Estado, com envio de cópia da inicial; 4) 

vista à Procuradoria-Geral de Justiça.Ass.: EXMO. SR. DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 170875 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

170875/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- NORMANDIA ENGENHARIA LTDA (Advs: Dr. ALEXANDRE LUIZ ALVES 

DA SILVA, Dr(a). JOÃO VITOR SCEDRYZK BRAGA, Dr. MAURÍCIO 

MAGALHÃES FARIA JÚNIOR, Dr(a). MAURÍCIO MAGALHÃES FARIA NETO, 

Dr(a). NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS), IMPETRADO - EXMA. SRA. 

SECRETÁRIA DE ESTADO DE CIDADES DE MATO GROSSO

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no 

artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 

1º, do Regimento Interno deste Tribunal – RITJ/MT, indefiro a 

inicial e denego a segurança. Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 174004 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

174004/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- JONATAS PEIXOTO LOPES (Advs: Dr(a). ADEMAR COELHO DA SILVA, 

Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. DELEGADO GERAL DE 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no 

artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, artigos 6º, § 5º, e 

10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, XXII, e 161, § 1º, do 

RITJ/MT, indefiro a segurança. Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 174650 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

174650/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- CICERO ANTONIO BEZERRA MARQUES DE SÁ (Advs: Dr. LUIZ ANDRÉ 

BEZERRA MARQUES DE SÁ), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMO. 

SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 269, IV, do 

Código de Processo Civil, artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 

2009, e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a inicial. Ass.: 

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 30030 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

30030/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

MARCELO MALVEZZI (Advs: Dr(a). SELMA GESTAL PAES, Dr(a). 

OUTRO(S)), IMPETRADO - CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no 

artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e 

nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a 

segurança. Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 80360 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

80360/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE (Advs: Dr(a). BRUNO WILLAMES 

CARDOSO LEITE), IMPETRADO - MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Com essas considerações, com fulcro no artigo 

267, VIII do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido à p. 

100/TJ, em razão da DESISTÊNCIA formulada, e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito..."Ass.: EXMA. 

SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 175322 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

175322/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MANOEL DE CAMPOS MAGALHAES (Advs: Dra. DORIANE JUREMA 

PSENDZIUK CARVALHO, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s), IMPETRADO 

- EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...indefiro a medida liminar vindicada..."Ass.: EXMO. SR. DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR PLANTONISTA)

Protocolo Número/Ano: 1041 / 2015 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

1041/2015 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

GARON MAIA E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). RAFAEL BARBOSA MAIA), 

IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

Decisão: Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 267, VI, do 

Código de Processo Civil, nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, 

nos artigos 51, XIV, XXII, e 161, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal 

– RITJ/MT, indefiro a segurança. Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA (RELATOR)
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Protocolo Número/Ano: 176373 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

176373/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MANOEL SANTOS DA SILVA (Advs: Dr(a). DAVID CLEMENTE RUDY), 

IMPETRADO - EXMO. SR. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO(s)

Decisão: "...Com tais considerações, indefiro e liminar vindicada por 

entender, em princípio, ausentes os requisitos necessários para a sua 

concessão..."Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR 

PLANTONISTA)

Protocolo Número/Ano: 175367 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

175367/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- IZA TEIXEIRA SANTOS (Advs: Dr(a). ANTONIO JOSÉ DE SOUZA 

MORENO, Dra. DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO), IMPETRADO - 

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - 

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

OUTRO(s)

Decisão: "...indefiro a medida liminar vindicada..."Ass.: EXMO. SR. DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR PLANTONISTA)

Intimação

 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

 

 INTIMAÇÃO – CUSTAS

  

Protocolo: 68375/2014

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos do (a) 

Ação Rescisória 5080/2012 - Classe: CNJ-47)

 COMARCA CAPITAL

 EMBARGANTE: THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTRA(s)

 Advogado(s): Dr(a). RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E 

OUTRO(S)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

 Com intimação aos Impetrantes, THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA e OUTROS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o 

pagamento do cálculo Nº 55103 (custas de fac-símile), no valor de R$ 

18,25 (dezoito reais e vinte e cinco centavos), conforme artigos 1º, VIII; 

7º, § 3º e 28, §§ 1º e 2º da Resolução 18/2013.

  

Protocolo: 102027/2014

PETIÇÃO (Juntado aos autos do Mandado de Segurança 77438/2014 - 

Classe: CNJ-120)

 IMPETRANTE(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 Advogado(s): Dra. CRISTIANE SATTLER GHISI

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Com intimação à Impetrante, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o pagamento do cálculo Nº 

55444 (custas de fac-símile), no valor de R$ 12,25 (doze reais e vinte e 

cinco centavos), conforme artigos 1º, VIII; 7º, § 3º e 28, §§ 1º e 2º da 

Resolução 18/2013.

  

Belª. Gabriela Gomes Nicodemos

Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo – FONES: (65) 3617-3416/ FAX – (65) 

3617-3744

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 73122 / 2010 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

73122/2010 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

JUVENILIO SANTIAGO, REPRESENTADO P/SUA ESPOSA JUCILENE 

RODRIGUES DE MIRANDA SANTIAGO (Advs: Dr. FÁBIO MOREIRA 

PEREIRA, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (Advs: Dr. NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

- PROC. DO ESTADO)

Decisão: "...I - Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram 

a inicial, consoante requerido pelo Impetrante à p. 181, substituindo-os por 

fotocópias. Certifique-se. II - Após, arquive-se os presentes autos, com 

baixas e anotações de estilo..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK (PRESIDENTE DA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

 
Protocolo Número/Ano: 119672 / 2011 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

119672/2011 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- ANISÂNGELA CONCEIÇÃO COSTA CAMPOS (Advs: Dr(a). MANOEL 

CASADO JÚNIOR), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SAÚDE (Advs: Dra. ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA B. TEIXEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO), LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dra. ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA B. TEIXEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO)

Intimação: "...I - Ante a manifestação do Impetrado quanto ao 

cumprimento do acórdão recorrido (p. 177), manifeste-se a 

Impetrante, no prazo de 05 (cinco) dias. II - Decorrido o prazo 

sem manifestação, arquive-se..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (PRESIDENTE DA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO)

Protocolo Número/Ano: 21244 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

21244/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

VICENTE RAIMUNDO DO NASCIMENTO (Advs: Dr. CARLOS ALBERTO 

TAKASE), IMPETRADO - SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE

Intimação: "...I - Ante o petitório de p. 70/71, intime-se o causídico o 

apresentar, em juízo, a sentença proferida na Ação de Interdição 

interposta pelo cônjuge da paciente Elza Alvez do Nascimento, no 

prazo de 10 (dez) dias..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 65901 / 2011 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

65901/2011 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

ELEZINHO DE LIMA E SILVA (Advs: Dr. LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (Advs: Dra. AÍSSA KARIN GEHRING - 

PROCª. DO ESTADO)

Intimação: "...I - Ante o teor da petição de p. 162/175, 

intime-se o Impetrado a comprovar o cumprimento do acórdão, 

no prazo de cinco dias..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK (PRESIDENTE DA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO)

Protocolo Número/Ano: 84509 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

84509/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

IMPETRANTE(S) - APARECIDO DA SILVA PRATES (Advs: Dra. TATIANE 

PEREIRA BARROS), IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

Intimação: "...II - Assim, renove-se a intimação ao Impetrado para 

que, no prazo de cinco (05) dias, comprove o cumprimento do 

acórdão..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(PRESIDENTE DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO)

Protocolo Número/Ano: 101747 / 2011 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

101747/2011 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- NALMIR DOS REIS CURY (Advs: Dr. FÁBIO MOREIRA PEREIRA, Dr(a). 

OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO)

Intimação: "...I - Considerando o teor das informações prestadas pelo 

Impetrado à p. 150/151, noticiando o cumprimento do acórdão, 

manifeste-se o Impetrante, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento dos autos..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK (PRESIDENTE DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

 
Protocolo Número/Ano: 106767 / 2012 MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO Nº 106767/2012 - CLASSE CNJ - 119 - COMARCA CAPITAL, 

IMPETRANTE(S) - SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPEN/MT (Advs: Dr. CARLOS 

EDUARDO FEGURI, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - EXMO. SR. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 79 de 939



PROCURADOR GERAL DO ESTADO, IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s) (Advs: Dra. 

CLAUDIA REGINA S. RAMOS - PROC. DE ESTADO)

Decisão: "...Em resposta a intimação de p. 233 foram 

juntados documentos de p. 236-503 que demonstram o 

cumprimento do acórdão proferido nos autos do Mandado de 

Segurança nº 106767/2012. Diante do exposto, remetam-se 

os autos ao arquivo..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 126656 / 2012 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

126656/2012 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- LUCIMAR RANZULA MARTINS PEREIRA (Advs: Dr. THIAGO ALVES DE 

SOUZA MELO, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...I - Em consulta ao site da Secretaria de Estado 

de Administração, constata-se que a nomeação da Impetrante 

ocorreu aos 29.09.2014. II - Assim, certifique-se o transcurso 

do prazo recursal e, após, arquive-se os presentes autos, com 

baixas e anotações de estilo..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (PRESIDENTE DA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO)

Protocolo Número/Ano: 127599 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

127599/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- ROGÉRIO PEDRO SCHUTZ (Advs: Dr(a). FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL), 

IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: "...Considerando que os documentos e informações prestadas 

pela autoridade impetrada noticiam a nomeação do impetrante, em 

cumprimento à decisão judicial, certifique-se o transcurso do prazo 

recursal..."Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK 

(1º VOGAL)

 
Protocolo Número/Ano: 129752 / 2008 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

129752/2008 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- ÂNGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS (Advs: Dr. RICARDO 

PEDROLLO DE ASSIS, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR (Advs: Dr. NELSON PEREIRA 

DOS SANTOS - PROC. DO ESTADO)

Decisão: "...I - Tendo ocorrido o cumprimento do acórdão 

proferido por esta Corte, consoante depreende-se do extrato 

processual de p. 274/275, arquivem-se os presentes autos, 

com baixas e anotações de estilo..."Ass.: EXMA. SRA. 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

 
Protocolo Número/Ano: 44681 / 2011 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

44681/2011 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

JAIR BENEDITO DE SOUZA (Advs: Dr. DANILO DE OLIVEIRA NUNES), 

IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS (Advs: Dra. ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA B. 

TEIXEIRA - PROCURADORA DO ESTADO)

Decisão: "...Considerando que os documentos e informações 

prestadas pela autoridade impetrada noticiam a nomeação do 

impetrante, em cumprimento à decisão judicial, remetam os 

autos para o devido arquivamento..."Ass.: EXMA. SRA. 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 152414 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

152414/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- JOACI JOSÉ GASPAR (Advs: Dr(a). LEOPOLDO DE MORAES GODINHO 

JÚNIOR), IMPETRADO - EXMA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL

Decisão: "...I- Cumpra-se integralmente a decisão de p. 253-257..."Ass.: 

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 77419 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

77419/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

DEUSELINA PIRES GONÇALVES (Advs: Dr(a). JOÃO CLEITON ARAÚJO DE 

MEDEIROS), IMPETRADO - EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Proceda nos termos do parecer da conspícua Procuradora de 

Justiça doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (fls. 139/140). Após, 

nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça. Em seguida, conclusos. Ass.: 

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 175322 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

175322/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MANOEL DE CAMPOS MAGALHAES (Advs: Dra. DORIANE JUREMA 

PSENDZIUK CARVALHO, Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRO(s), IMPETRADO 

- EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Cumpra a decisão de fls. 178. Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 153158 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

153158/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE, LITISCONSORTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: Autos findos. Certificado o transcurso do prazo recursal, 

arquivem.Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 175367 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

175367/2014 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) 

- IZA TEIXEIRA SANTOS (Advs: Dr(a). ANTONIO JOSÉ DE SOUZA 

MORENO, Dra. DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO), IMPETRADO - 

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, IMPETRADO - 

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

OUTRO(s)

Decisão: Cumpra a decisão de fls. 62.Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA (RELATOR)

Intimação do Presidente

Protocolo Número/Ano: 64852 / 2013 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

64852/2013 - CLASSE CNJ - 120 - COMARCA CAPITAL, IMPETRANTE(S) - 

GLADSTONE BORGES LOPES (Advs: Dr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, 

Dr(a). OUTRO(S)), IMPETRADO - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SAÚDE

Intimação: "...Desse modo, intimem-se pessoalmente os 

advogados mandatários e o representante do Parquet para que 

esclareçam, no prazo de cinco (5) dias, a representação 

processual da parte..."Ass.: EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI (PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

Feitos

 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

 

 INTIMAÇÃO DO PRESIDENTE

  

Protocolo: 124159/2014

Execução Contra a Fazenda Pública Classe: 1114-CNJ (Interposto nos 

autos do (a) Mandado de Segurança Coletivo 154722/2013 - Classe: 

CNJ-119)

 COMARCA CAPITAL

 EXEQUENTE: SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr. CHRISTIANO CESAR DA SILVA E OUTRO(S)

EXECUTADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

 Intimação: "...Com essas considerações, determino a intimação da 

Fazenda Pública, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, para opor 

Embargos no prazo de dez (10) dias, com fulcro nos artigos 730 e 31 do 

CPC..."ASS) EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

  

DECISÃO DO PRESIDENTE

 

Protocolo: 172693/2014

Embargos de Declaração Classe: 1689-CNJ (Opostos nos autos do (a) 

Agravo Regimental - Classe: CNJ-206) (Interposto nos autos do (a) 

Mandado de Segurança 13729/2013 - Classe: CNJ-120)
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 COMARCA CAPITAL

 EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Advogado(s): Dr(a). LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - 

PROCURADOR DO ESTADO

 EMBARGADO: SELMA LUCIANE VENEGA DA CONCEICAO

 Advogado(s): Dr(a). JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO, Dra. 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS E OUTRO(S)

Decisão: "...Destarte, seja porque não há obscuridade nenhuma a ser 

sanada, seja porque, em sede meritória, nada há nos aclaratórios que 

justifique o seu provimento, conheço do recurso intentado mas nego-lhe 

provimento, monocrático, ex vi das normas processuais que permitem ao 

Relator de todo e qualquer recurso, negar seguimento ou provimento, 

quando a medida for manifestamente descabida..." ASS) EXMO. SR. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

  

Belª. Gabriela Gomes Nicodemos

Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo – FONES: (65) 3617-3416/ FAX – (65) 

3617-3744

Primeira Câmara Criminal

Pauta de Julgamento

Julgamento designado para SESSÃO EXTRAORDINÁRIA da PRIMEIRA 

CAMARA CRIMINAL, às 08:30 horas da próxima quinta-feira 

(18/12/2014) , a ser realizada no PLENÁRIO N. 4.

Recurso em Sentido Estrito 80813/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 80813 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): ALEX RECHE RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr. ANEY MARTINS EVANGELISTA

Recurso em Sentido Estrito 89857/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 89857 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

RECORRENTE(S): GABRIEL ANTÔNIO ROSA

ADVOGADO(S): Dra. ELIDIA PENHA GONCALVES

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 136816/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE PONTES E LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 136816 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): AMADEUS DA SILVA ARAÚJO

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANO AUGUSTO NEVES

Recurso em Sentido Estrito 142033/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 142033 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

RECORRENTE(S): EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

ADVOGADO(S): Dr. NEVIO MANFIO

              Dr(a). OUTRO(S)

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 16961/2013 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 16961 / 2013

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): IVAN VITORINO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dra. LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ALCIONEI DUARTE

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ ROBERTO ALVIM

              Dr. JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR

              Dr. EDER JOSÉ AZEVEDO

Apelação 61798/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 61798 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): CREIDE MARIA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 67427/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 67427 / 2014

RELATOR: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

APELANTE(S): DENILZA NUNES VITAL

ADVOGADO(S): Dr(a). CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 103079/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 103079 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): WALTER MADI

ADVOGADO(S): Dr. ZAID ARBID

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 105122/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 105122 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): J. E. T. S.

ADVOGADO(S): Dr. JOELCIO TICIANEL

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 114194/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 114194 / 2014

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): NATANAEL FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO BASSI SALDANHA - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 119567/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 119567 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): SIDNEY SANTANA DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 126256/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VILA RICA.

 Protocolo Número/Ano: 126256 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 127362/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 127362 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): ROGÉRIO NEVES RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr(a). CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - 

DEFENSORA PÚBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 135018/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 135018 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): VALDEIR NEVES PEREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - 

DEFENSORA PÚBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 136120/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 136120 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): JOÃO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - 

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 138454/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.
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 Protocolo Número/Ano: 138454 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): L. J.

ADVOGADO(S): Dr. AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 145486/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 145486 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): ADILIO NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 145999/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA.

 Protocolo Número/Ano: 145999 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): RODINEI PEREIRA MARQUES

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - 

DEFENSOR PÚBLICO

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 147693/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 147693 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MARCELO DOS SANTOS CHAVES

ADVOGADO(S): Dr(a). JOÃO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA - DEF. 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 148194/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 148194 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): ADAELE MOISÉS DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). SAULO FANAIA CASTRILLON - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 149943/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 149943 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): FLAVIO DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO BASSI SALDANHA - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 151423/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 151423 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): ROVENYR MARIO DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dra. SIMONE CAMPOS DA SILVA - DEF. PÚBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 151477/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 151477 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): GILBERTO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). SAULO FANAIA CASTRILLON - DEFENSOR 

PÚBLICO

PRIMEIRA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de 

Janeiro de 2015.

Acórdão

Apelação 17003/2013 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 17003 / 2013. Julgamento: 09/12/2014. 

APELANTE(S) - MARIA DE JESUS SOUZA DA COSTA (Advs: Dr. ONÓRIO 

GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR), APELANTE(S) - ANTONIO CAMPOS 

LIMA (Advs: Dra. LUCIMAR BATISTELLA), APELANTE(S) - ADELSON 

DOMINGUES CARNEIRO (Advs: Dr(a). ELSON REZENDE DE OLIVEIRA), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVERAM OS 

RECURSOS, E POR MAIORIA, READEQUARAM A PENA NOS TERMOS DO 

VOTO DO RELATOR, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO; VENCIDO O 

REVISOR.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, 

DA LEI N.º 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PROCESSO PENAL – 

NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA 

DO JUIZ – ARTIGO 399, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO PROMOVIDO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 

132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGO 3º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PRELIMINAR REJEITADA 

– MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – INCIDÊNCIA DE 

CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 

DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEDICAÇÃO À 

ATIVIDADE CRIMINOSA – ARTIGO 41, DA LEI DE DROGAS – DELAÇÃO 

PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUE NÃO ELUCIDOU OS 

FATOS – ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL – CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – EX OFFICIO – 

DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES 

CRIMINAIS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECORTADAS – PENA-BASE 

MINORADA PARA 08 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

REMANESCENTE SUSTENTA O RECRUDESCIMENTO – QUANTIDADE DE 

ENTOPECENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE – ARTIGO 

42, DA LEI N.º 11.343/2006 – 60,089 KG (SESSENTA QUILOS E OITENTA E 

NOVE GRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L – SEGUNDA FASE – 

DESTAQUE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA DE REINCIDÊNCIA 

– AGENTE PRIMÁRIA – TERCERIA FASE – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO 

DE PENA – ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/2006 – QUANTUM DE 

AUMENTO MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO) – 

FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 

(METADE) – TRÁFICO INTERESTADUAL – ESTADOS ADJACENTES – 

CENSURA PENAL DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE 

RECLUSÃO – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO IMPROVIDO, E, 

DE OFÍCIO, RETIFICADA A DOSIMETRIA DA PENA

“1. O princípio da identidade física do juiz, introduzido no sistema 

processual penal pátrio pela Lei n.º 11.719/2008, ex vi do art.

399, § 2.º, do Código de Processo Penal, deve ser analisado à luz das 

regras específicas do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do 

que dispõe o art. 3.º da Lei Processo Penal. A promoção do Magistrado 

que instruiu o feito é uma das hipóteses que excepciona o indigitado 

princípio, como ocorreu in casu.

(HC 243.252/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 19/12/2013)”

A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, 

§ 4º, da Lei 11.343/06, só é possível quando o agente preencher os 

requisitos objetivos previsto naquela legislação especial – primário, de 

bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre 

organização criminosa –, o que, não é o caso do agente, eis que 

remanesceu claro através do elementos da colhidos no curso da instrução 

criminal que dedica-se à atividade criminosa.

 Para a incidência da benesse subjetiva de delação premiada, prevista no 

artigo 41, da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento 

cumulativo dos requisitos legais, quais, neste caso, não o foram. O agente 

não colaborou com a elucidação do fato criminoso, deixando de 

especificar quem lhe forneceu a vultosa quantidade de entorpecente, além 

do comprador.

Evidenciado nos autos que as circunstâncias judiciais de culpabilidade e 

antecedentes criminais foram valoradas de forma equivocada, pois, em 

dissonância com elementos coligidos aos autos, imperioso o recorte 

destas.

Ainda que se considere inidônea a fundamentação empregada a algumas 

circunstâncias judiciais que exasperaram a pena-base – culpabilidade e 

antecedentes criminais –, é de rigor a manutenção da exasperação da 

pena em menor quantum, quando existir circunstância judicial 

remanescente, dotada de fundamentação legítima – quantidade de 

entorpecente –.

 Ausente nos autos certidão que demonstre, inequivocamente, que o 
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agente ostenta condenação com trânsito em julgado, e, que, preencha os 

requisitos propostos pelo artigo 63, do Código Penal, imperioso afastar da 

segunda fase da dosimetria da pena, a circunstância agravante de pena 

pela reincidência.

Demostra-se desarrazoado o aumento de metade, pela incidência da 

causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 

de Drogas, quando o tráfico interestadual foi cometido entre estados 

adjacentes.

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, 

DA LEI N.º 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE 

– REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO 

CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL –AGENTES DA 

POLÍCIA FEDERAL – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CULPABILIDADE – 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECORTADA – PENA-BASE MINORADA PARA 

08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

REMANESCENTES SUSTENTAM O RECRUDESCIMENTO – ANTECEDENTES 

CRIMINAIS E QUANTIDADE DE ENTOPECENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

PREPONDERANTE – ARTIGO 42, DA LEI N.º 11.343/2006 – 60,089 KG 

(SESSENTA QUILOS E OITENTA E NOVE GRAMAS) DE CANNABIS 

SATIVA L – TERCERIA FASE – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 

– ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/2006 – QUANTUM DE 

AUMENTO MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO) – 

FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 

(METADE) – TRÁFICO INTERESTADUAL – ESTADOS ADJACENTES – 

CENSURA PENAL DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE 

RECLUSÃO – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é 

suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, 

cabendo ressaltar que o depoimento de agentes de seguranças 

constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, 

principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas 

coligidas nos autos, e colhidos sob os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

Evidenciado nos autos que a circunstância judicial de culpabilidade foi 

valorada de forma equivocada, pois, em dissonância com elementos 

coligidos aos autos, imperioso o recorte desta.

Ainda que se considere inidônea a fundamentação empregada a alguma 

circunstância judicial que exasperou a pena-base – culpabilidade –, é de 

rigor a manutenção da exasperação da pena em menor quantum, quando 

existirem circunstâncias judiciais remanescentes, dotadas de 

fundamentação legítima – antecedentes criminais e quantidade de 

entorpecente –.

 Demostra-se desarrazoado o aumento de metade, pela incidência da 

causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 

de Drogas, quando o tráfico interestadual foi cometido entre estados 

adjacentes.

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, 

DA LEI N.º 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 

CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RECORTADA – PENA-BASE 

MINORADA PARA 08 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

REMANESCENTE SUSTENTA O RECRUDESCIMENTO – QUANTIDADE DE 

ENTOPECENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE – ARTIGO 

42, DA LEI N.º 11.343/2006 – 60,089 KG (SESSENTA QUILOS E OITENTA E 

NOVE GRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L – TERCEIRA FASE – DELAÇÃO 

PREMIADA – ARTIGO 41, DA LEI N.º 11.343/2006 – MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM DE DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DA 

BENESSE SUBJETIVA – AGENTE QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS 

LEGAIS PARA FAZER JUS A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA 

– ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL – MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM DE 1/2 (METADE) APLICADO PELA INSTÂNCIA DE PISO – EX 

OFFICIO – DOSIMETRIA DA PENA – TERCERIA FASE – CAUSA ESPECIAL 

DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N.º 11.343/2006 – 

QUANTUM DE AUMENTO MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL – 1/6 (UM 

SEXTO) – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DA 

FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – TRÁFICO INTERESTADUAL – ESTADOS 

ADJACENTES – ERRO MATERIAL – DELAÇÃO PREMIADA – FIXAÇÃO DA 

FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA MINORAR A PENA – DIMINUIÇÃO 

ABAIXO DO QUANTUM ESTIPULADO – CORREÇÃO – CENSURA PENAL 

DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO – 

REGIME PRISIONAL ABERTO – EX OFFICIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ARTIGO 44, DA LEI MATERIAL 

PENAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, E, DE OFÍCIO, RETIFICADA 

A DOSIMETRIA DA PENA

Evidenciado nos autos que a circunstância judicial de culpabilidade foi 

valorada de forma equivocada, pois, em dissonância com elementos 

coligidos aos autos, imperioso o recorte desta.

Ainda que se considere inidônea a fundamentação empregada a alguma 

circunstância judicial que exasperou a pena-base – culpabilidade –, é de 

rigor a manutenção da exasperação da pena em menor quantum, quando 

existirem circunstâncias judiciais remanescentes, dotadas de 

fundamentação legítima – antecedentes criminais e quantidade de 

entorpecente –.

 Mantém-se intocado o quantum de diminuição empregado a causa 

especial de diminuição de pena, prevista no artigo 41, da Lei de Drogas, 

porquanto o agente não era merecedor de tal benesse, eis que não 

colaborou com a investigação policial, restringindo-se a assumir a 

responsabilidade criminal.

Demostra-se desarrazoado o aumento de metade, pela incidência da 

causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 

de Drogas, quando o tráfico interestadual foi cometido entre estados 

adjacentes.

PRIMEIRA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de 

Janeiro de 2015.

TALYTA ALMEIDA SOUZA

Diretora do Departamento da 1ª Secretaria Criminal

Apelação 12288/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 12288 / 2014. Julgamento: 19/12/2014. APELANTE(S) - 

RENATO RODRIGUES ALVES (Advs: Dr(a). PAULO ROBERTO GOMES 

DOS SANTOS), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator(a): Exmo(a). 

Sr(a). DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

REJEITARAM AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, POR MAIORIA, 

PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO APLICANDO A PENA NOS 

TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO 

ILÍCITO DE ENTORPECENTE – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE N.º 

11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR 1 – NULIDADE 

ABSOLUTA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS AO RELATOR 

DO HABEAS CORPUS N.º 08.771/2013 – AUSÊNCIA DE PATRONO 

CONSTITUÍDO À ÉPOCA – INOCORRÊNCIA – QUANDO DA CONFECÇÃO 

DAS INFORMAÇÕES O RÉU ERA ASSISTIDO POR ADVOGADO POR ELE 

CONSTITUÍDO E DEFENSORIA PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – 

PRELIMINAR 2 – NULIDADE ABSOLUTA – LAUDO PERICIAL SUBSCRITO 

POR APENAS UM PERITO OFICIAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA 

NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 

PELA VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.690/2008 – PREAMBULAR REJEITADA – 

PRELIMINAR 3 – NULIDADE ABSOLUTA – DENÚNCIA EXTEMPORÂNEA – 

MERA IRREGULARIDADE – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – 

REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO 

CONTEXTO PROBATÓRIO – HIGIDEZ DO DEPOIMENTO DE MILICIANOS – 

INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO 

COMANDO REGIONAL I, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A CONDUTA DESCRITA 

NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONJUNTO 

PROBATÓRIO SEGURO E HARMONICO QUANTO A MERCANCIA – 

FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – 

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – 

CONFIRMAR TÃO SOMENTE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE NÃO 

TRADUZ EM ASSUNÇÃO AUTORIA DO CRIME A ELE IMPUTADO – PLEITO 

REJEITADO – TERCEIRA FASE – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE 

DIMINUIÇÃO DE PENA – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ÓBICE 

ANTE AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEDICAÇÃO À 

ATIVIDADE CRIMINOSA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA – EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA – 
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MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES COMO MEIO DE 

SUBSISTÊNCIA – RELEVANTE ESPECTRO DO TRÁFICO – APREENSÃO DE 

SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM COMPROVAÇÃO 

DE ORIGEM – INVIABILIDADE DA MINORANTE – EX OFFICIO – DOSIMETRIA 

DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – 

CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

RECORTADAS – JUSTIFICAÇÃO EMPREGADA A CIRCUNSTÂNCIAS DO 

DELITO FORAM ALOCADAS À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

PREPONDERANTE DE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ARTIGO 42, 

DA LEI DE DROGAS – PENA-BASE IMPOSTA EM 05 (CINCO) ANOS E 03 

(TRÊS) MESES – PENA PROVISÓRIA TIDA COMO DEFINITIVA – REGIME 

PRISIONAL FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍENA ‘A’ E § 

3º, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE 

DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – 1,860 KG (UM 

QUILO E OITOCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE CANNABIS SATIVA L – 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO 

OBJETIVO TEMPORAL – ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI MATERIAL PENAL – 

RECURSO IMPROVIDO, E DE OFÍCIO, RETIFICADA A PRIMEIRA FASE DA 

DOSIMETRIA DA PENA, MINORANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL 

PARA 03 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

 Suposta inverdade contida nas razões das informações prestadas pela 

autoridade judiciária acoimada de coatora, ao Desembargador Relator 

requisitante daquelas, não configura nulidade processual, mais ainda 

quando se comprovou objetivamente que, o cerceamento de defesa 

suscitado inexistiu, sendo cristalino que o agente à época dos fatos, 

estava sendo representado judicial em seus interesses. Inclusive, 

registra-se que dava-se em duas frentes, por patrono constituído, atuando 

na via estreita do mandamus constitucional, visando sua liberdade 

provisória, e na ação de conhecimento condenatória, sendo defendido 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no 

sentido de que a exigência de dois peritos para a realização do exame 

definitivo de substância toxicológica se restringe à hipótese em que o 

laudo é feito por peritos não-oficiais.

3. O advento da Lei 11.690/08, que alterou o art. 159 do Código de 

Processo Penal, com vigência a partir de 9/6/08, consolidou o 

entendimento de que "O exame de corpo de delito e outras perícias serão 

realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior". (RHC 

26.193/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 

julgado em 01/10/2009, DJe 03/11/2009)”

Não constitui ilegalidade a denúncia ofertada fora do prazo prescrito pelo 

Código de Processo Penal, no mais, Por fim, convém ressaltar que o 

encerramento da instrução criminal com a prolação do édito condenatório, 

torna a matéria em questão superada, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça (v. g. HC 162.238/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é 

suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, 

cabendo ressaltar que o depoimento das testemunhas constituem meio de 

prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando 

concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos, 

inclusive com a confissão espontânea sub judice.

Inexistindo nos autos elementos a indicarem que a substancia apreendida 

seria para consumo próprio, e, se quantidade droga e forma de 

acondicionamento ao lado das circunstâncias fáticas e da prova 

testemunhal produzida, denotem a pratica da mercancia, resta inviabilizado 

o acolhimento tese defensiva de desclassificação.

Implica para a concessão da circunstância atenuante de pena de 

confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, da Lei 

Material Penal, a assunção da responsabilidade criminal, trazendo 

elementos verídicos e que se harmonizam com as demais provas colhidas, 

demonstrando dizer a verdade. No caso, assumir a propriedade do 

entorpecente não traduz em concessão automática, pois, visou a 

desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de 

Drogas.

A primariedade e os bons antecedentes do réu não obrigam a concessão 

da benesse subjetiva prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 

, mais ainda, quando a realidade delitiva e demais elementos concretos 

colhidos no curso da persecutio criminis, evidenciam a impropriedade da 

concessão, pois, remanesce induvidosa a dedicação do agente à 

atividade criminosa, conforme elementos colhidos previamente pelo 

departamento de inteligência da Polícia Militar e corroborado pela 

apreensão de quantidade relevante de entorpecente – 1.860kg (um mil e 

oitocentos e sessenta gramas) de Cannabis Sativa l – e de considerável 

quantia de dinheiro em espécie – R$ 2.040,95 (dois mil e quarenta reais e 

noventa e cinco centavos –, sem comprovação de origem lícita.

Evidenciado nos autos que as circunstâncias judiciais de culpabilidade, 

motivos e consequências do crime foram valoradas de forma equivocada, 

pois, em dissonância com elementos coligidos aos autos, imperioso o 

recorte destas.

Constatando-se que a circunstancia judicial de circunstâncias do crime foi 

aferida em desfavor do recorrente, de maneira equivocada, impõe-se a 

correção do equívoco perpetrado, entretanto, sua fundamentação não 

deve ser marginalizada, haja vista que seu conteúdo presta para 

fundamentar a circunstância judicial preponderante de quantidade de 

entorpecente, com previsão no artigo 42, da lex specialis. Manobra essa 

perfeitamente possível, eis que o contexto está descrito na 

fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena, não se tratando 

de inovação por parte desta Corte de Justiça.

 Ainda que se considere inidônea a fundamentação empregada a algumas 

circunstâncias judiciais que exasperaram a pena-base – culpabilidade e 

antecedentes criminais –, é de rigor a manutenção da exasperação da 

pena em menor quantum, quando existir circunstância judicial 

remanescente, dotada de fundamentação legítima – quantidade de 

entorpecente –.

 Impõe-se o regime prisional fechado ao agente condenado a censura 

penal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, que tenha sido aferida a 

seu desfavor, ao menos uma circunstância judicial, conforme o 

preceituado pelo § 3º, do artigo 33, da Lei Material Penal.

Embora aceito pela jurisprudência a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito a delitos de tráfico de entorpecente, há 

de se conhecer o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do 

Código Penal. que, na situação, não permitem a substituição.

Apelação 28178/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES. 

Protocolo Número/Ano: 28178 / 2014. Julgamento: 09/12/2014. 

APELANTE(S) - JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR (Advs: Dr. ADEMIR 

MARTINEZ), APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR 

(Advs: Dr. ADEMIR MARTINEZ). Redator(a) Designado(a) : Exmo(a). Sr(a). 

DES. PAULO DA CUNHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, 

DESPROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; 

VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU O DA DEFESA.

EMENTA:

 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 

11343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO POR NÃO SE ENQUADRAR O RECORRENTE EM NENHUM 

DOS VERBOS CONTIDOS NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - 

INVIABILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL - 2. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE 

CONDENAR O APELANTE NA PENA DO ART. 33, §1º, III DA LEI 

11343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - NORMA QUE VISA ATINGIR O AGENTE 

QUE CEDE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO 

- INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.Não merece prosperar o pleito absolutório, uma vez que o apelante foi 

preso em flagrante quando adquiria o entorpecente, estando dentro de 

sua residência com a droga.

 2.Não tem procedência o pleito do Ministério Público de ver a conduta do 

réu capitulada no artigo 33, § 1º, III, da Lei nº 11343/2006, porquanto tal 

figura típica se destina a punir a conduta de terceiros que cede o imóvel 

de sua propriedade (ou que detenha posse) para que outros pratiquem 

atos ilícitos nele e não o próprio traficante que se utiliza de sua residência 

para realizar os atos da traficância, como no caso dos autos.

Apelação 63975/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE. Protocolo Número/Ano: 63975 / 2014. Julgamento: 16/12/2014. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELANTE(S) - CARLOS 

FRANCISCO BENITEZ (Advs: Dr(a). LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO 

- DEF. PÚBLICO), APELADO(S) - ANDRÉ FERNANDO KLAUCK (Advs: Dr. 

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE), APELADO(S) - CARLOS 

FRANCISCO BENITEZ (Advs: Dr(a). LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO 

- DEF. PÚBLICO), APELADO(S) - RAIMUNDO DE MELO SOUSA (Advs: 
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Dr(a). LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO - DEF. PÚBLICO), 

APELADO(S) - CLAUDILENE BARBOSA (Advs: Dr. ALAN VARDEL 

BIZARELLO DOS SANTOS), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Redator(a) Designado(a) : Exmo(a). Sr(a). DES. PAULO DA CUNHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR MAIOIRA, 

DESPROVERAM AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 

REVISOR; VENCIDO O RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE 

ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLURALIDADE DE 

ACUSADOS - 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.1) PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO DE TRÊS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE 

TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 

INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS TESTEMUNHAIS 

FRÁGEIS PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 1.2) PEDIDO 

CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO A OUTRO ACUSADO PELO CRIME DE 

RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ASSUMIU TER PRATICADO 

DIVERSOS CRIMES PATRIMONIAIS 2. IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS 

ACUSADOS – 2.1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO E 

ASSOCIAÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

ART. 28 OU ART. 33, §2.º OU §3.º TODOS DA LEI DE DROGA – 

IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL ALIADA ÀS 

PRODUZIDAS POR POLICIAIS MILITARES QUE SÃO FIRMES E COESOS 

PARA CARACTERIZAR O TRÁFICO – 2.2 RECONHECIMENTO DA 

ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NEGOU A 

TRAFICÂNCIA EM TODOS OS MOMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – APELOS 

DESPROVIDOS.

1.1 O conjunto probatório amealhado aos autos é frágil para amparar um 

eventual édito condenatório em relação ao crime de tráfico e associação, 

pois, com uma das acusadas não foi encontrada substancia entorpecente, 

sendo frágeis as provas para imputar outro núcleo do tipo penal. Soma-se, 

ainda, a insuficiência probatória em relação àqueles que já estavam 

presos no momento da operação, eis que, não restou comprovada a 

mercancia de droga no estabelecimento comercial, tampouco, fora dali. 

Ademais, inexistindo provas suficientes para comprovar o “animus” 

permanente e estável para o exercício da traficância entre os acusados, 

não há que se falar em condenação pelo delito descrito no art. 35, “caput”, 

da Lei n. 11.343/06.

1.2 Não há como condenar o agente pelo crime de receptação quando 

este assume ser o autor de crimes patrimoniais ocorridos naquela urbe, 

cabendo o órgão acusatório a instauração de nova ação penal.

Recurso Defensivo

2.1 – Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico, tampouco, 

desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou 33, §2.º ou §3.º 

da Lei de Drogas, quando sobejamente demonstradas, tanto a autoria, 

como a materialidade da traficância, e as alegadas teses encontrarem-se 

dissociadas do contexto fático-probatório.

2.2. Não tendo se alterado a capitulação do tipo penal imputado ao 

acusado, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão, 

pois, em relação ao crime de tráfico, em todos os momentos o agente 

negou a prática delitiva.

Apelação 155060/2012 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 155060 / 2012. Julgamento: 16/12/2014. APELANTE(S) - 

DHYEGO SOUZA MOREIRA (Advs: Dra. BEATRIZ PINTO VIANA), 

APELANTE(S) - ÉRICO GONÇALVES DE PINA (Advs: Dra. BEATRIZ PINTO 

VIANA), APELANTE(S) - REINALDO DA COSTA MAGALHÃES, 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVERAM O RECURSO DE 

DHYEGO SOUZA MOREIRA E DESPROVERAM OS DEMAIS RECURSOS, 

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO 

CORPORAL GRAVÍSSIMA – PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS – ALEGAÇÕES – 

CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – MATERIALIDADE E AUTORIAS 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE 

APONTAM DOIS APELANTES COMO AGRESSORES DA VÍTIMA – ANIMUS 

NECANDI INCONTESTÁVEL – COAUTORIA INCONTESTE, POIS NÃO SE 

EXIGE A PARTICIPACAO DIRETA DO AGENTE NA AÇÃO CONTUNDENTE, 

BASTA A SUA COLABORACAO PARA O EVENTO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – DOSIMETRIA – PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 

QUANTUM SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A FINALIDADE DA PENA - 

LESÃO NA COLUNA CERVICAL, ACARRETANDO IMOBILIDADE 

COMPLETA, E BEXIGA NEUROGÊNICA – PENAS MANTIDAS – RECURSOS 

DESPROVIDOS.

 Restando comprovado que os apelantes concorreram para a ofensa à 

integridade física da vítima, causando-lhe lesões de natureza gravíssima 

que causaram sua tetraplegia, deve a condenação ser mantida.

 Fixadas as penas de forma correta, não há se falar em redução, 

especialmente quando o quantum estabelecido se mostra o necessário e 

suficiente para a sua finalidade.

APELAÇÃO DE CORRÉU – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO 

CORPORAL GRAVÍSSIMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – 

ALEGAÇÃO – ACESSO NEGADO AO LAUDO COMPLEMENTAR – CRIME 

PRATICADO POR SEGURANÇAS DE CASA NOTURNA – AGRESSÕES QUE 

GERARAM PERDA DAS FUNÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES E 

INFERIORES – SITUAÇÃO AMPLAMENTE DIFUNDIDA DURANTE A 

PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS 

GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DÚVIDA QUANTO À 

CONCORRÊNCIA PARA AS AGRESSÕES QUE LESIONARAM A VÍTIMA – IN 

DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. 

Não evidenciado prejuízo ao exercício da ampla defesa, não há se falar 

em nulidade processual. A juntada de laudo complementar somente veio 

confirmar a gravidade da lesão sofrida pela vítima, que fora amplamente 

difundida no trâmite processual, inclusive ensejando o aditamento da 

denúncia.

 Para o decreto condenatório a prova deve ser inequívoca quanto à 

concorrência para a conduta delitiva. Se a prova não se mostra sensata, e 

por isso mesmo viabilizadora de conclusão favorável à dúvida que se 

mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais 

adequada é a absolvição, nos termos da parêmia in dubio pro reo.

Habeas Corpus 162275/2014 - Classe: CNJ-307 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/Ano: 162275 / 2014. Julgamento: 19/12/2014. 

IMPETRANTE(S) - DR. CARLOS ALBERTO KOCH, PACIENTE(S) - 

PASCHOAL DALL ´APRIA, PACIENTE(S) - CATIA DALL´ APRIA. Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

CONCEDERAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 

ALEGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO 

DEFERIMENTO DA OITIVA DE CORRÉU NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE – 

SUBSISTÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA AO SISTEMA 

PROCESSUAL BRASILEIRO –IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR OUTRA 

QUALIFICAÇÃO A COACUSADO – OFENSA A DIREITOS DO CORRÉU – 

ART. 5º, LXIII, CF/88 – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(AP 470) – EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA NÃO VISLUMBRADA – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o sistema 

processual brasileiro não admite a oitiva de corréu como testemunha, 

tampouco como informante, pois a pessoa nessas condições tem o direito 

de permanecer calado e não tem o dever de dizer a verdade. Precedente: 

STF – AP 470/MG – Relator: Ministro Joaquim Barbosa – Tribunal Pleno – 

Julgamento: 18/06/2009 – Publicação: DJe 02.10.2009.

Portanto, embora o coacusado responda em processo desmembrado 

daquele que tramita em nome dos pacientes, não deixou de ser coautor do 

beneficiário nas empreitadas criminosas que lhes foram imputadas, 

porquanto, não poderá ter outra qualificação no processo senão a de 

corréu.

Decisão do Relator

HABEAS CORPUS Nº 174534/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

SINOP IMPETRANTE(S) - DRA. LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA 

MARQUES - DEF. PÚBLICA, PACIENTE(S) - HOMAX LOURENÇO DOS 

SANTOS-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, etc.Com essas considerações e com fundamento no artigo 160, 

do RITJ/MT, indefiro liminarmente o presente “Habeas Corpus” 

impetrado em prol de Homax Lourenço dos Santos.Após as 

formalidades de estilo, arquivem-se estes autos.
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AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 77024/2014 - CLASSE CNJ - 413 - 

COMARCA DE SINOP-AGRAVANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, 

AGRAVADO(S) - ELSA ALCÂNTARA (Advs: Dra. LIDIANY THABDA DE 

OLIVEIRA MARQUES - DEF. PÚBLICA)-EXMO. SR. DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO (RELATOR)

Vistos, Por todo o exposto, nos termos do artigo 51, inciso XV, do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o 

pedido deduzido nestes autos, em razão da perda superveniente do 

interesse processual e determino o seu arquivamento.

 

HABEAS CORPUS Nº 160103/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE-IMPETRANTE(S) - DR. SAULO FANAIA 

CASTRILLON - DEFENSOR PÚBLICO, PACIENTE(S) - LUCAS DOS 

SANTOS RODRIGUES-EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Vistos, Por todo o exposto, nos termos do artigo 659 da Lei Instrumental 

Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e 

determino o seu arquivamento.

 

HABEAS CORPUS Nº 163996/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA 

CAPITAL IMPETRANTE(S) - DR. RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO, 

PACIENTE(S) - PATRICIA HOTA SHIMONISHI-EXMO. SR. DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, etc.Ante o exposto, julgo prejudicado o presente writ 

impetrado em favor de Patricia Hota Shimonishi, nos termos dos artigos 

659 do Código de Processo Penal e 51, inciso XV, do RITJ/MT. Procedidos 

aos registros, anotações e intimações necessárias, arquivem-se estes 

autos.

 

HABEAS CORPUS Nº 172195/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

MATUPÁ IMPETRANTE(S) - DRA. ANGELITA KEMPER, PACIENTE(S) - 

JUCILEI CONCEIÇÃO SILVA KLAUS-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido veiculado no 

presente habeas corpus impetrado em favor de Jucilei Conceição Silva 

Krauss, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e art. 51, 

inciso XV do RI/TJMT.

 

HABEAS CORPUS Nº 134346/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

CÁCERES IMPETRANTE(S) - DR. FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA, 

PACIENTE(S) - OSEIAS PORFIRIO DE DEUS-EXMO. SR. DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, etc. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente “habeas 

corpus” impetrado em favor de Rodrigo Souza Silva extinguindo-o sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo 

Penal e 51, inciso XV do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Procedam-se aos registros, anotações e 

intimações necessárias. Em seguida, arquivem-se estes autos.

 

HABEAS CORPUS Nº 168827/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA 

CAPITAL IMPETRANTE(S) - ALESSANDRO CASTRO DA SILVA, 

PACIENTE(S) - RENATO RODRIGUES ALVES-EXMO. SR. DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Vistos,Diante do exposto, não conheço do presente writ, em face da 

absoluta incompetência deste Tribunal.Deixo de determinar a remessa do 

habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça tendo-se em vista a perda 

do objeto com o julgamento da apelação criminal nº 12288/2014 pela 

Primeira Câmara Criminal na sessão de 19 de dezembro de 

2014.Registros, comunicações e providências.

 

HABEAS CORPUS Nº 670/2015 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

SORRISO IMPETRANTE(S) - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SECCIONAL DE MATO GROSSO, PACIENTE(S) - CIBELE PARREIRA 

REIS DE LIMA MIRANDA-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO (RELATOR)

Vistos etc. Sem mais delongas, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código 

de Processo Civil; art. 3º, do Código de Processo Penal e art. 51, inc. X, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgo extinto, 

sem resolução do mérito, o Habeas Corpus nº. 670/2015.

 

HABEAS CORPUS Nº 36/2015 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES IMPETRANTE(S) - DR. ELDER KENNIDY DE 

ALMEIDA SANTOS, PACIENTE(S) - THIAGO OENNING DIAS-EXMO. SR. 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos etc.Por conseguinte, nos termos do art. 267, inc. V, do Código de 

Processo Civil e art. 3º, do Código de Processo Penal, julgo EXTINTO, sem 

resolução do mérito, este remédio constitucional. Procedam-se aos 

registros, anotações e intimações necessárias.

 

HABEAS CORPUS Nº 176386/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

TAPURAH IMPETRANTE(S) - DR. ALEXANDRE WILLIAN DE ANDRADE, 

PACIENTE(S) - MARCEL MENEZES MEURER-EXMO. SR. DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, etc.Se assim é, julgo prejudicado o pedido veiculado nesta 

impetração, ante a perda de seu objeto, extinguindo o presente Habeas 

Corpus, sem resolução do mérito e determinando o arquivamento dos 

autos, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e art. 51, 

inciso XV do RI/TJMT. Procedidos aos registros, anotações e intimações 

necessárias, arquivem-se estes autos.

 

HABEAS CORPUS Nº 1936/2015 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE-IMPETRANTE(S) - DR. LEONARDO DE MATTOS, 

PACIENTE(S) - ORIVALDO VIEIRA PINTO-EXMO. SR. DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, etc. Assim, não restando comprovado nos autos que o paciente 

padece de manifesto constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela 

via estreita do Habeas Corpus, e também em prol do princípio da 

unirrecorribilidade, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. 

Procedidos aos registros, anotações e intimações necessárias, 

arquivem-se estes autos.

 

HABEAS CORPUS Nº 168382/2014 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE 

CÁCERES IMPETRANTE(S) - DR. RAPHAEL ARAÚJO SCARDELAI 

(Advs: Dr. REGINA DA SILVA MONTEIRO), PACIENTE(S) - J. S. C.

-EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Vistos, Por todo o exposto, nos termos do artigo 659 da Lei Instrumental 

Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste egrégio 

Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos. 

Dê-se ciência à Excelsa Procuradoria de Justiça e, procedidas as demais 

comunicações, arquivem-se com os registros necessários.

 

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 135340/2014 - CLASSE CNJ - 413 - 

COMARCA DE SINOP-AGRAVANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, 

AGRAVADO(S) - ADENILDO DE JESUS MIGUEL (Advs: Dra. LIDIANY 

THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - DEF. PÚBLICA, Dr(a). OUTRO(S)

-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos etc. Sem mais delongas, nos termos do art. 51, inc. XV, Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgo prejudicado o 

Agravo em Execução Penal nº. 135340/2014, movido em desfavor de 

Adenildo de Jesus Miguel.Proceda-se aos registros, anotações e 

intimações necessárias.

 

REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 142020/2014 - AGRAVANTE: NEILTON 

CRUVINEL FILHO - OAB/GO 10.046 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 94117/2008 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA CAPITAL 

-APELANTE(S) - EDMUND AUGUSTUS ZANINI (Advs: Dr. JOSMEYR 

ALVES OLIVEIRA, Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) - THERESE 

FRANCES ZANINI (Advs: Dr. JOSMEYR ALVES OLIVEIRA, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO-EXMO. SR. DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

COM INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE: NEILTON CRUVINEL FILHO - 

OAB/GO 10.046

Vistos, etc. Trata-se de Agravo Regimental interposto em nome 

das partes da apelação criminal n. 94117/2008, Sr. Edmund 

Augustus Zanini e Therese Francis Zanini, por intermédio do Dr. 

Neilton Cruvinel Filho, inconformado, este, com a decisão em 

que se negou seguimento ao Agravo Regimental n. 52487/2014. 

Às ff. 03/06, utilizando-se dos nomes de Edmund Zanini e Therese 
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Zanini, insiste em encaminhar a insurreição já trazida pela 7º 

(sétima) vez a este e. TJMT (e julgado monocraticamente) ao 

colegiado, para valer-se do que entende ser de seu direito: 

submeter a questão a recurso especial ou extraordinário. Diz, 

assim, que a decisão monocrática em que se extinguiu o agravo 

n. 52487/2014 e todos os demais, é “dissonante de nosso 

sistema recursal”, além, de “absolutamente equivocada” , 

estando, este Relator, "usurpando" a competência do STJ e 

também do STF. Pede, pois, seja submetido a julgamento pelo 

colegiado e que seja provido para que todos os anteriores 

regimentais também sejam providos para que os Embargos de 

Declaração n. 88789/2012 sejam julgados, podendo o agravante 

contar com um acórdão para ser objeto de recurso especial e 

recurso extraordinário. É a síntese do necessário.Pela 7º (sétima) 

vez, nenhum fundamento legal ampara a pretensão.Verifica-se das 

razões do presente agravo que não foram trazidos argumentos novos 

capazes de afastar a conclusão lançada no Agravo Regimental n. 

52487/2014.Mais uma vez, repito que os Embargos de Declaração n. 

88789/2012 não foram conhecidos porque o embargante (Dr. Neilton 

Cruvinel) qualificou-se como “terceiro interessado” e, portanto, não era 

parte no processo que deu origem aos incidentes juntados a este agravo 

regimental. Se não bastasse, vejo que agora o advogado, tentando 

legitimar seu pedido, interpôs o presente agravo regimental em nome de 

Edmundus e Therese, o que, no entanto, torna ainda mais inadmissível o 

prosseguimento do feito, já que, o presente agravo (bem como todos 

anteriores) são referentes aos Embargos de Declaração n. 88789/2012 

(interposto em nome de Neilton Cruvinel), não os tendo como parte 

processual.Assim, não tendo eles interesse processual nestes agravos 

regimentais e não sendo Edmundus Zanini e Therese Zanini, parte nos 

autos de Embargos de Declaração rejeitados e, portanto, não se tratando 

de partes legítimas e interessadas aqui neste agravo regimental, nego 

seguimento ao feito. Sobre a possibilidade de se julgar a questão de 

forma monocrática, torno a mencionar o art. 51, VII, do RITJMT, que 

preconiza ao relator essa opção. Confira-se o acerto do fundamento:Art. 

51 - Compete ao Relator:VII - Negar seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 

Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior; dar 

provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Com estas considerações e com 

fundamento no art. 51, VII, do RI deste e. Tribunal de Justiça, nego 

seguimento ao presente agravo regimental, não tendo, os 

agravantes, legitimidade recursal.

 

REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 142022/2014 - AGRAVANTE: NEILTON 

CRUVINEL FILHO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

94117/2008 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA CAPITAL-APELANTE(S) 

- EDMUND AUGUSTUS ZANINI (Advs: Dr. JOSMEYR ALVES OLIVEIRA, 

Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) - THERESE FRANCES ZANINI (Advs: 

Dr. JOSMEYR ALVES OLIVEIRA, Dr(a). OUTRO(S), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO 

(RELATOR)

COM INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE: NEILTON CRUVINEL FILHO - 

OAB/GO 10.046

Vistos, etc. Com estas considerações e com fundamentos no art. 51, VII, 

do RI deste e. Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente 

agravo regimental, por entender, pela oitava vez, ser o pedido 

manifestamente improcedente. Em face do reconhecimento da litigância de 

má-fé, condeno o advogado Dr. Neilton Cruvinel Filho (OAB/GO nº 

10.046) ao pagamento do valor de 30 (trinta) salários mínimos nos termos 

do art. 17, inciso VI (provocar incidentes manifestamente infundados) c/c 

art. 18, ambos do CPC, c/c art. 3º do CPP, independentemente do trânsito 

em julgado desta decisão. Notifique-se a Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso para que tome ciência desta decisão, bem como, a Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional Mato-grossense e também a 

Seccional de Goiás/GO.Intime-se o referido advogado para efetuar o 

pagamento em 10 dias, sob as penas da lei. Intime-se. Cumpre-se.

 

Intimação do Relator

APELAÇÃO Nº 139366/2013 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE 

CÁCERES APELANTE(S) - JOSÉ JORGE PEREIRA DE MATTOS (Advs: 

Dr(a). HELIZANGELA POUSO GOMES), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO-EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

"....Vistos, Assim sendo acolhida pela autoridade judicial a desistência do 

presente recurso, determinam-se as devidas anotações, providências e 

comunicações necessárias, após, arquivem-se.

 

 Habeas Corpus 161407/2014 Classe: 307-CNJ

Origem : COMARCA DE CLÁUDIA

Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

IMPETRANTE(S): DR. ROGÉRIO PEREIRA E OUTRO(s)

PACIENTE(S): MARCOS FERREIRA DA SILVA

 "Vistos... Por todo o exposto, nos termos do artigo 659 da Lei Instrumental 

Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e 

determino o seu arquivamento".

  

 

APELAÇÃO Nº 162228/2014 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE APELANTE(S) - EDENIR GONÇALO LUCIO (Advs: Dr. 

JOEL FELICIANO MOREIRA), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Vistos, etc.Converto o julgamento em diligência determinando a 

intimação do patrono do apelante, para apresentar, no prazo legal e 

perante esta instância superior, as respectivas razões da apelação, 

consoante postulado à fl. 138.

 

APELAÇÃO Nº 162267/2014 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA 

CAPITAL APELANTE(S) - OSMAR ALVES BEZERRA FILHO (Advs: Dr. 

CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA JÚNIOR), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO-EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO 

(RELATOR)

Vistos, Em diligência para que: 1)sejam colhidas as razões recursais do 

réu Tiago Silva de Oliveira;

 

APELAÇÃO Nº 160042/2014 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA 

CAPITAL APELANTE(S) - ERLEN LEANDRO VASCONCELOS (Advs: 

Dr(a). HÉLIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO 

(RELATOR)

Vistos etc. Intime-se a defesa para apresentação de razões recursais.

APELAÇÃO Nº 163111/2014 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE 

NORTELÂNDIA APELANTE(S) - MARCOS NUNES DUARTE (Advs: Dr. 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA), APELANTE(S) - JUAREZ 

NOGUEIRA LOPES (Advs: Dr. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO-EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO (RELATOR)

Decisão: istos, etc. Intime-se a defesa para apresentação de razões 

recursais.

 Apelação 121979/2014 Classe: 417-CNJ

Origem : COMARCA DE CÁCERES

Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

APELANTE(S): GEOVANE GONÇALVES DOS SANTOS

Advogado(s): Dr. JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 "....Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

determino seja cientificado o defensor e o réu para que o primeiro assine a 

peça de interposição e as razões recursais regularmente no prazo legal".

  

 

APELAÇÃO Nº 158759/2014 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA 

CAPITAL APELANTE(S) - ODALO DOS SANTOS (Advs: Dr. RUBENS 

VALIM FRANCO), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO-EXMO. SR. 

DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

"...Vistos e etc. A intimação do apelante para apresentação de razões 

recursais, nos termos do artigo 600, § 4º, do CPP..."

 

Segunda Câmara Criminal
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Acórdão

Habeas Corpus 106953/2014 - Classe: CNJ-307 COMARCA DE NOVA 

MUTUM. Protocolo Número/Ano: 106953 / 2014. Julgamento: 17/12/2014. 

IMPETRANTE(S) - DR. ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO, PACIENTE(S) - 

FABIO JUNIOR DIAS COSTA. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). DES. MARCOS 

MACHADO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DENEGARAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 

PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA OUTORGA DE LIBERDADE – 

EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – DOIS 

DENUNCIADOS – JUNTADA DE PROVAS OBTIDAS EM OUTRA AÇÃO 

PENAL - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS PARA INQUIRIÇÕES DE TESTEMUNHAS – CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA – 

PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 

ORDEM DENEGADA.

A dilação do prazo para encerramento da instrução processual 

encontra-se justificada pela complexidade da ação penal – tráfico e 

associação para o tráfico –; juntada de provas obtidas em ação penal 

distinta, com procedimento de interceptação telefônica; declínio de 

competência; expedições de cartas precatórias para inquirição de 

testemunhas em outra Comarca; conflito de competência.

 “[...] não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo 

na formação da culpa se o processo tem seu trâmite regular, descabendo 

cogitar-se em desídia do aparelho judiciário quando a audiência de 

instrução já está designada para data próxima.” (TJMT, HC nº 

145150/2014)

Habeas Corpus 141574/2014 - Classe: CNJ-307 COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO. Protocolo Número/Ano: 141574 / 2014. Julgamento: 

17/12/2014. IMPETRANTE(S) - DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL, 

PACIENTE(S) - CARLOS LOPES DE FREITAS. Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DES. MARCOS MACHADO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

CONCEDERAM PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR 

DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

 HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRETENDIDO 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA 

PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA IDENTIFICADOS PELO JUIZ DA 

CAUSA - ALEGADO ERRO NA TIPIFICAÇÃO - DEFESA DOS FATOS 

NARRADOS NA DENÚNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - 

IMPERTINÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIO, COM 

ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - NARRATIVA DA VÍTIMA - 

DECLARAÇÕES ABONATÓRIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 

PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRESTAÇÃO DE 

FIANÇA.

“Eventual erro na tipificação da conduta pelo Ministério Público não enseja 

trancamento da ação penal. É que o acusado se defende do fato delituoso 

narrado na denúncia, e não da capitulação dela constante”” (TJMT, HC nº 

30012/2010)

Afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por prestação 

de fiança se a narrativa do fato pela vítima não revela a periculosidade do 

agente, sobretudo se o paciente é primário, possui endereço certo, 

ocupação lícita e apresentou declarações abonatórias.

SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 20 dias do mês de 

Janeiro de 2015.

MARIELY CARVALHO STEINMETZ

Diretora do Departamento da Segunda Secretaria Criminal

Terceira Câmara Criminal

Pauta de Julgamento

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Julgamento designado para a sessão ordinária da TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, às 8:30h, próxima QUARTA-FEIRA (art. 10 do 

RITJMT) ou em sessão subseqüente, se não decorrido o prazo 

previsto no artigo 134, § 1º do RITJMT.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Habeas Corpus 157630/2014 - Classe: CNJ-307 COMARCA 

CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 157630 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 IMPETRANTE(S): Dr. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS

 e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso

 PACIENTE(S): RODRIGO TERRA CYRINEU

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Reexame Necessário 81915/2013 - Classe: CNJ-427 COMARCA DE 

VILA RICA.

  Protocolo Número/Ano: 81915 / 2013

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 INTERESSADO(S) MANOEL ANTÔNIO DA SILVA E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S): Dr(a). CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR

 INTERESSADO(S) ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO ARAÚJO - PROCURADOR DO ESTADO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 105427/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 105427 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RECORRIDO(S): JOSÉ MESSIAS DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S): Dra. ERINAN GOULART FERREIRA - DEF. PÚBLICA

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 110069/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE ALTA FLORESTA.

  Protocolo Número/Ano: 110069 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 RECORRENTE(S): JOSÉ MARIA LEANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - 

DEFENSOR

 PÚBLICO

 RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 113912/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 113912 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 RECORRENTE(S): RONIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S): Dra. JULIANA RIBEIRO SALVADOR BOND - DEFENSORA 

PÚBLICA

 RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 128871/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE CANARANA.

  Protocolo Número/Ano: 128871 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RECORRIDO(S): IVO JOSÉ COLOMBO

 ADVOGADO(S): Dr. EDSON ROCHA

 RECORRIDO(S): WERNO GUNTER HAAS

 ADVOGADO(S): Dr. LUIZ ALDANI NARDÃO

 Dr(a). OUTRO(S)

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 157002/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE CÁCERES.

  Protocolo Número/Ano: 157002 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RECORRIDO(S): ROSEANE DA SILVA

 ADVOGADO(S): Dra. LUCY ROSA DA SILVA

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 157814/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 157814 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 RECORRENTE(S): FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE MOURA

 ADVOGADO(S): Dra. ERINAN GOULART FERREIRA - DEF. PÚBLICO

 RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
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 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Recurso em Sentido Estrito 158208/2014 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

  Protocolo Número/Ano: 158208 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 RECORRENTE(S): LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S): Dr. ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

 RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 401/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE.

  Protocolo Número/Ano: 401 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): HERBERTH JOSE PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S): Dr(a). JÔNATHAS BORGES HOSAKA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 24329/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

  Protocolo Número/Ano: 24329 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): DYONEY WESLEY SILVA FLÔRES

 ADVOGADO(S): Dr. JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - 

DEFENSOR

 PÚBLICO

 APELANTE(S): DIEGO LUCIANO SILVA FLORES

 ADVOGADO(S): Dr. JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - 

DEFENSOR

 PÚBLICO

 APELANTE(S): RAFAEL VIEIRA

 ADVOGADO(S): Dr. JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - 

DEFENSOR

 PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 64161/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 64161 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): GENEZIO EUFRAZIO

 ADVOGADO(S): Dra. ELIDIA PENHA GONÇALVES

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 67676/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES.

  Protocolo Número/Ano: 67676 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S): Dr(a). RICARDO MORARI PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO

 APELANTE(S): GILMAR COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S): Dr(a). JOÃO NEVES DE OLIVEIRA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 71981/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 71981 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S): Dr(a). HÉLIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 Dr(a). OUTRO(S)

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 76359/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

  Protocolo Número/Ano: 76359 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): ALEXSANDRO SANTIAGO DA CRUZ

 ADVOGADO(S): Dr. WILLIAM MARCOS VASCONCELOS

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 78387/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ÁGUA BOA.

  Protocolo Número/Ano: 78387 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S): Dr(a). SUELI VIEIRA DE SOUZA

 Dr(a). WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR

 APELANTE(S): CARLOS FRANCISCO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S): Dr(a). SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO

 APELANTE(S): FELIPE PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S): Dra. GISELE CHIMATTI BERNA - DEFENSORA PÚBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 80807/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES.

  Protocolo Número/Ano: 80807 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): JOÃO PAULO GOMES VITA

 ADVOGADO(S): Dr(a). JOÃO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA - DEF. 

PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 99658/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

  Protocolo Número/Ano: 99658 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): VALTER ARAÚJO

 ADVOGADO(S): Dra. EMILIA MARIA BERTINI BUENO - DEFENS. PUBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 104955/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE 

PARANATINGA.

  Protocolo Número/Ano: 104955 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): LUIZ CARLOS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR PÚBLICO

 APELANTE(S): SIDNEI VAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 107969/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA 

MUTUM.

  Protocolo Número/Ano: 107969 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): WANDESON BATISTA NUNES

 ADVOGADO(S): Dr(a). MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI

 Dr(a). OUTRO(S)

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 108037/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 108037 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): ANDERSON GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 109641/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 109641 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): NILTON ROSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

 APELANTE(S): ISAIAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S): Dr. ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO DIAS

 APELANTE(S): JEAN CARLOS RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 109645/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 109645 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): WILLIAN BARROS SABÓIA

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

 Dr(a). OUTRO(S)

 APELANTE(S): WANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

 Dr(a). OUTRO(S)

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
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 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 111042/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOBRES.

  Protocolo Número/Ano: 111042 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): KELSON SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S): Dr(a). TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - 

DEFENSORA

 PÚBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 117051/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA.

  Protocolo Número/Ano: 117051 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): DEOCLESIO MOISES COMONELLI

 ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - 

DEFENSOR

 PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 118600/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ARIPUANÃ.

  Protocolo Número/Ano: 118600 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): ISAC NOGUEIRA NUNES

 ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL JERÔNIMO SANTOS

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 122085/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

  Protocolo Número/Ano: 122085 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 APELANTE(S): MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO DE CAMPOS GORGULHO - DEF. 

PÚBLICO

 APELADO(S): MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO DE CAMPOS GORGULHO - DEF. 

PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 122974/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SINOP.

  Protocolo Número/Ano: 122974 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): FÁBIO JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S): Dr. SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI- DEF.PÚBL.

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 124480/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

  Protocolo Número/Ano: 124480 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): BENJAMIN LOMOUNIER MIRANDA

 ADVOGADO(S): Dr. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES-DEF. 

PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 125607/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 125607 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): JAIRO DOS SANTOS TRAJANO

 ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO ROIKA JÚNIOR - DEF. PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 126082/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SAPEZAL.

  Protocolo Número/Ano: 126082 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): ADMAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S): Dr(a). MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - DEFENSORA 

PÚBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 129731/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

  Protocolo Número/Ano: 129731 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): ELIZABETH DA CUNHA MARTINS

 ADVOGADO(S): Dr. FLÁVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - DEF. 

PÚB.

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 137289/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MATUPÁ.

  Protocolo Número/Ano: 137289 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): VALDINEY BLASIUS

 ADVOGADO(S): Dr(a). ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 142264/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

  Protocolo Número/Ano: 142264 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES

 ADVOGADO(S): Dr(a). MIRO AGOSTINHO DAS NEVES

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 146706/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS.

  Protocolo Número/Ano: 146706 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): E. L. L.

 ADVOGADO(S): Dr(a). TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES - DEFENSORA 

PÚBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 149058/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE POXORÉO.

  Protocolo Número/Ano: 149058 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): AFONSO PARREIRA LOPES

 ADVOGADO(S): Dr. VILSON DE SOUZA PINHEIRO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 154889/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE.

  Protocolo Número/Ano: 154889 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): JONATAN FERNANDES MATOS

 ADVOGADO(S): Dr. PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 154936/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ÁGUA BOA.

  Protocolo Número/Ano: 154936 / 2014

 RELATOR(A): DES. GILBERTO GIRALDELLI

 APELANTE(S): DIEGO SAMUEL CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S): Dra. GISELE CHIMATTI BERNA - DEFENSORA PÚBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 158157/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA.

  Protocolo Número/Ano: 158157 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): FLÁVIO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S): Dr(a). CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - 

DEFENSORA

 PÚBLICA

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Apelação 160043/2014 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

  Protocolo Número/Ano: 160043 / 2014

 RELATOR(A): DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

 APELANTE(S): IVALDEIR FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S): Dr. MAURO CÉZAR DUARTE FILHO - DEFENSOR 

PÚBLICO

 APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2015
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Belª. CIBELE FELIPIN PEREIRA

Diretora do Departamento da 3ª Secretaria Criminal

 E-mail: terceira.secretariacriminal@tj.mt.gov.br

Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Pauta de Julgamento

“Publique-se PAUTA DE JULGAMENTO, ficando designada a 1ª 

quinta-feira subsequente (Ato Regimental nº 02/2005, art. 6º, III, “c” do 

RITJ/MT) às 14:00h para o julgamento obedecido, todavia, o prazo do § 

1º do artigo 134 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.”

Embargos Infringentes e de Nulidade 74838/2014 - Classe: CNJ-421 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. (Opostos nos autos do(a) 

Apelação 47067/2012 - Classe: CNJ-417)

Protocolo Número/Ano: 74838 / 2014

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

EMBARGANTE: O. H.

ADVOGADO(S): Dr. MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO- 

DEFENSOR PÚBLICO

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Mandado de Segurança 107914/2014 - Classe: CNJ-1710 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 107914 / 2014

RELATOR: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

IMPETRANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE 

JUARA

Embargos Infringentes e de Nulidade 108929/2014 - Classe: 

CNJ-421 COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. 

(Opostos nos autos do(a) Apelação 22704/2013 - Classe: CNJ-417)

Protocolo Número/Ano: 108929 / 2014

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

EMBARGANTE: CLEUNOIR GONÇALVES DE PAULA

ADVOGADO(S): Dr. MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO- 

DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Embargos Infringentes e de Nulidade 110818/2014 - Classe: 

CNJ-421 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE. (Opostos nos autos 

do(a) Apelação 46730/2013 - Classe: CNJ-417)

Protocolo Número/Ano: 110818 / 2014

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

EMBARGANTE: ABDON OLIVEIRA VAZ

ADVOGADO(S): Dr. MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO- 

DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGANTE: LUCAS VAGO DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr. MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO- 

DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGANTE: ELIMAR CARNEIRO MATOS

ADVOGADO(S): Dr. MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO- 

DEFENSOR PÚBLICO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Embargos Infringentes e de Nulidade 120057/2014 - Classe: 

CNJ-421 COMARCA DE JUÍNA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 

2210/2013 - Classe: CNJ-417)

Protocolo Número/Ano: 120057 / 2014

RELATOR: DES. GILBERTO GIRALDELLI

EMBARGANTE: THIAGO RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO(S): Dra. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Mandado de Segurança 144232/2014 - Classe: CNJ-1710 COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 144232 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

IMPETRANTE(S): LANEREUTON THEODORO MOREIRA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). FRANCIELE MARCONI MARIO

              Dr(a). EM CAUSA PRÓPRIA

IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Embargos Infringentes e de Nulidade 144605/2014 - Classe: 

CNJ-421 COMARCA DE ARAPUTANGA. (Opostos nos autos do(a) 

Apelação 120802/2013 - Classe: CNJ-417)

Protocolo Número/Ano: 144605 / 2014

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

EMBARGANTE: FABIANO DA SILVA CABRAL

ADVOGADO(S): Dr(a). FÁBIO CESAR GUIMARÃES NETO - DEF. PÚBLICO 

DE 2ª INSTÂNCIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Mandado de Segurança 150021/2014 - Classe: CNJ-1710 COMARCA 

DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 150021 / 2014

RELATOR: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

IMPETRANTE(S): OSCAR GONÇALVES E GONÇALVES

ADVOGADO(S): Dr(a). MAGDA MIRIAN SCHMIDT

              Dr(a). OUTRO(S)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

SINOP

IMPETRADO: ILMO. SR. DIRETOR DA PENITENCIÁRIA FERRUGEM

Embargos Infringentes e de Nulidade 157577/2014 - Classe: 

CNJ-421 COMARCA DE CÁCERES. (Opostos nos autos do(a) 

Apelação 53847/2014 - Classe: CNJ-417)

Protocolo Número/Ano: 157577 / 2014

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

EMBARGANTE: WILSON DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES - DEF. 

PÚBLICO

              Dr(a). OUTRO(S)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Desaforamento de Julgamento 138634/2014 - Classe: CNJ-432 

COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 138634 / 2014

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

REQUERENTE(S): LUCILEI SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dra. GISELE CHIMATTI BERNA - DEFENSORA PÚBLICA

REQUERIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Revisão Criminal 110206/2013 - Classe: CNJ-428 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 110206 / 2013

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

REQUERENTE(S): J. C. D. F.

Revisão Criminal 104702/2014 - Classe: CNJ-428 COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 104702 / 2014

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

REQUERENTE(S): ORIVALDO LOPES DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr. JATABAIRU FRANCISCO NUNES

SECRETARIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS em 

Cuiabá, aos 20 dias do mês de Janeiro de 2015.

 "Publique-se PAUTA DE JULGAMENTO, para fins do artigo 6º da Lei 

8.038/90, ficando designada a 1ª quinta-feira do mês subsequente (Ato 

Regimental nº 02/2005, art. 6º, III, "c" do RITJ/MT) às 14:00h para o 

julgamento obedecido, todavia, o prazo do § 1º do artigo 134 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso."

 

 ______________________________________

Ação Penal - n. 74496/2014 - Classe: CNJ-283

COMARCA DO PORTO ALEGRE DO NORTE

 Protocolo Número/Ano: 74496/ 2014

 RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: EMIVAL GOMES DE FREITAS

Advogado: Dr. ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA

Advogado: Dr. RODRIGO TERRA CYRINEU

RÉU: ROMILDO APRÍGIO LOURENÇO

Advogado: Dr. ROGER DOS SANTOS LOPES
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______________________________________________________

SECRETARIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS em Cuiabá, 

aos 20 dias do mês de janeiro de 2015.

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 152145 / 2014 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

152145/2014 - CLASSE CNJ - 1710 - COMARCA DE COLÍDER 

IMPETRANTE - MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPETRADO - JUÍZO DA 3ª 

VARA DA COMARCA DE COLÍDER

Decisão:

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLÍDER

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado à fl. 133 e determino que, após certificado o 

transcurso do prazo para que a autoridade acoimada de coatora 

encaminhe os informes que lhe foram solicitados, sejam remetidos os 

autos à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que o órgão possa integrar 

esta lide e apresentar a devida manifestação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2014

Desembargador Luiz Ferreira da Silva - Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 140098 / 2013 AÇÃO PENAL Nº 140098/2013 - 

CLASSE CNJ - 283 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

AUTOR(A) - MINISTÉRIO PÚBLICO, REU(S) - NATANAEL CASAVECHIA 

(Advs: Dr(a). MARIANA MULARI NASSAR NOBRE, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

AUTOR(A)

MINISTÉRIO PÚBLICO

REU(S)

NATANAEL CASAVECHIA

Vistos etc.

Diante do exposto, determino que seja certificado nos autos o transcurso 

do prazo do acusado para o requerimento de outros pedidos instrutórios, 

sendo, posteriormente, intimada sua defesa para que se manifeste no 

sentido de ratificar as alegações finais já ofertadas e/ou apresentar 

argumentos complementares, evitando, dessa forma, eventual prejuízo às 

partes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015

Desembargador Luiz Ferreira da Silva - Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

 

 

Com intimação aos patronos do Réu – NATANAEL CASAVECHIA 

(advogada Dra. MARIANA MULARI NASSAR NOBRE e OUTROS).

Protocolo Número/Ano: 172584 / 2014 REVISÃO CRIMINAL Nº 

172584/2014 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO REQUERENTE - EVERTON HENRIQUE RAMIRES PENTEADO 

(Advs: Dr(a). RICARDO BUSS SONNENBERG, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

REQUERENTE: EVERTON HENRIQUE RAMIRES PENTEADO

Vistos etc.

Intime-se o requerente para, nos termos do art. 625, § 1º, do Código de 

Processo Penal, juntar, dentro de 5 dias, certidão do trânsito em 

julgado da condenação, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

de mérito.

Com ela nos autos, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2015.

Rondon Bassil Dower Filho - Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

 

 

Com intimação aos patronos do Requerente – EVERTON HENRIQUE 

RAMIRES PENTEADO (advogado Dr. RICARDO BUSS SONNENBERG E 

OUTROS).

 

Coordenadoria de Magistrados

Portaria Presidência

 PORTARIA Nº 37/2015-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

  

CONSIDERANDO que o Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Juiz de Direito 

deste Estado, foi escolhido, pelo critério merecimento, como Juiz de Direito 

Membro da Turma Recursal Única, conforme decisão do Tribunal Pleno de 

01.12.2014, nos autos de Edital n. 12/2014 - ptg n. 0136665-55.2014;

 

RESOLVE:

 

Revogar, em parte, a Portaria nº 6/2014-PRES, de 7.01.2014, que 

convocou o Exmo. Sr. Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Juiz de 

Direito Titular do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, 

para atuar como Juiz de Direito Membro da Turma Recursal Única, a partir 

desta data.

  

P. R. Cumpra-se.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do tribunal de Justiça

 PORTARIA Nº 36/2015-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais e tendo em vista a decisão 

proferida pelo Tribunal Pleno na sessão extraordinária administrativa 

realizada em 01.12.2014,

 

RESOLVE:

 

Designar o Magistrado VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, pelo critério 

merecimento, como Juiz de Direito Membro da Turma Recursal Única, a 

partir desta.

  

P. R. Cumpra-se.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça

  

ptg n. 0136665-55.2014

Atos do Presidente

 ATO Nº 64/2015-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

  

CONSIDERANDO a opção feita em 20.01.2015 (Protocolo n. 

0073915-17.2014), com base na Lei n. 10.249, de 31.12.2014, que altera o 

anexo único da Lei n. 9546, de 2.6.2011, dá nova nomenclatura aos 

"Juízes de Direito Auxiliar" e modifica a vinculação dos Magistrados 

titulares das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca da 

Capital;

 

RESOLVE

 

1) Definir a Exma. Sra. Dra. ADAIR JULIETA DA SILVA como Juiz de 

Direito Titular da Vara Especializada de Executivos Fiscais, da Comarca de 

Cuiabá, conferindo-lhe inamovibilidade, na forma do inciso II do artigo 95 da 

Constituição da República.

  

2) Fixar o dia 26.2.2015, para entrada em exercício.

  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça.

 ATO Nº 65/2015-PRES

  

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

  

CONSIDERANDO a opção feita em 20.01.2015 (Protocolo n. 

0073915-17.2014), com base na Lei n. 10.249, de 31.12.2014, que altera o 

anexo único da Lei n. 9546, de 2.6.2011, dá nova nomenclatura aos 

"Juízes de Direito Auxiliar" e modifica a vinculação dos Magistrados 

titulares das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca da 

Capital;

 

RESOLVE

 

1) Definir a Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA VIDOTTI como Juiz de Direito 

Titular da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, da 

Comarca de Cuiabá, conferindo-lhe inamovibilidade, na forma do inciso II 

do artigo 95 da Constituição da República.

  

2) Fixar o dia 26.2.2015, para entrada em exercício.

  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça.

 ATO Nº 66/2015-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

  

CONSIDERANDO a opção feita em 20.01.2015 (Protocolo n. 

0073915-17.2014), com base na Lei n. 10.249, de 31.12.2014, que altera o 

anexo único da Lei n. 9546, de 2.6.2011, dá nova nomenclatura aos 

"Juízes de Direito Auxiliar" e modifica a vinculação dos Magistrados 

titulares das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca da 

Capital;

 

RESOLVE

 

1) Definir o Exmo. Sr. Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO como 

Juiz de Direito Titular do 8º Juizado Especial Cível, da Comarca de Cuiabá, 

conferindo-lhe inamovibilidade, na forma do inciso II do artigo 95 da 

Constituição da República.

  

2) Fixar o dia 26.2.2015, para entrada em exercício.

  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça.

 ATO Nº 67/2015-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

  

CONSIDERANDO a opção feita em 20.01.2015 (Protocolo n. 

0073915-17.2014), com base na Lei n. 10.249, de 31.12.2014, que altera o 

anexo único da Lei n. 9546, de 2.6.2011, dá nova nomenclatura aos 

"Juízes de Direito Auxiliar" e modifica a vinculação dos Magistrados 

titulares das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca da 

Capital;

 

RESOLVE

 

1) Definir o Exmo. Sr. Dr. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES como 

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível, da Comarca de Cuiabá, 

conferindo-lhe inamovibilidade, na forma do inciso II do artigo 95 da 

Constituição da República.

  

2) Fixar o dia 26.2.2015, para entrada em exercício.

  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça.

 ATO Nº 68/2015-PRES

  

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

  

CONSIDERANDO a opção feita em 20.01.2015 (Protocolo n. 

0073915-17.2014), com base na Lei n. 10.249, de 31.12.2014, que altera o 

anexo único da Lei n. 9546, de 2.6.2011, dá nova nomenclatura aos 

"Juízes de Direito Auxiliar" e modifica a vinculação dos Magistrados 

titulares das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca da 

Capital;

 

RESOLVE

 

1) Definir a Exma. Sra. Dra. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

como Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cristo Rei, da Comarca de 

Várzea Grande, conferindo-lhe inamovibilidade, na forma do inciso II do 

artigo 95 da Constituição da República.

  

2) Fixar o dia 26.2.2015, para entrada em exercício.

  

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

  

Cuiabá, 20 de janeiro de 2015.

  

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Presidente do Tribunal de Justiça.

Coordenadoria de Recursos Humanos

Gerencia Setorial de Concursos Públicos

Decisão

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 258/2014 – GERENCIA 

SETORIAL DE CONCURSOS PUBLICOS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CIA 0171422-75.2014.8.11.0000 – 

COMARCA DE CÁCERES-MT

 REMETENTE: Exmo. Sr. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira– DD. Juíz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Cáceres/MT.

 ASSUNTO: Solicita autorização para abertura de Processo Seletivo para a 

Seleção de Estagiários.

  Decisão: "... A GERÊNCIA SETORIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS 

NOTICIA QUE FORAM AUTORIZADAS 49 (QUARENTA E NOVE) VAGAS 

DE NÍVEL SUPERIOR E QUE ATUALMENTE ESTÁ COM 12 (DOZE) VAGAS 

DE NÍVEL SUPERIOR EM ABERTO, NÃO HAVENDO CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS NO CADASTRO RESERVA, SUGERE A AUTORIZAÇÃO 

PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO. DIANTE DO 

EXPOSTO, AUTORIZO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 3°, INCISO I, "K", 

DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1/2014-PRES, A ABERTURA DE PROCESSO 

SELETIVO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR NA REFERIDA COMARCA. 

À COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS – GERÊNCIA SETORIAL 

DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA ÀS PROVIDÊNCIAS. PUBLIQUE-SE. 

COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE." Cuiabá, 15 de Janeiro de 2015. João 

Ricardo Trevizan, Vice-Diretor Geral do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 1/2015 – GERENCIA 

SETORIAL DE CONCURSOS PUBLICOS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 93 de 939



HUMANOS – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CIA 0153334-86.2014.8.11.0000 – 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 REMETENTE: Exmo. Sr. Dr. Alexandre Delicato Pampado – DD. Juíz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

 ASSUNTO: Solicita autorização para abertura de Processo Seletivo para a 

Seleção de Estagiários.

  Decisão: "... A GERÊNCIA SETORIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS 

NOTICIA QUE FORAM AUTORIZADAS 05 (CINCO) VAGAS DE NÍVEL 

SUPERIOR E 05 (CINCO) VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E UM ESTUDANTE DE 

NÍVEL MÉDIO NO CADASTRO DE RESERVA, BEM COMO SUGERE A 

ABERTURA DE NOVO CERTAME NA COMARCA. DIANTE DO EXPOSTO, 

AUTORIZO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 3°, INCISO I, "K", DA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 1/2014-PRES, A ABERTURA DE PROCESSO 

SELETIVO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR NA REFERIDA 

COMARCA. À COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS – GERÊNCIA 

SETORIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA ÀS PROVIDÊNCIAS. 

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE." Cuiabá, 15 de Janeiro de 

2015. João Ricardo Trevizan, Vice-Diretor Geral do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Coordenadoria Administrativa

Departamento Administrativo

Extrato

Processo Administrativo nº 578/2014 – 0162291-76.2014.8.11.0000

Solicitante: Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso

Solicitado: Tribunal de Justiça/Funajuris

CNPJ: 01.872.837/0001-93

Assunto: "Solicitação para aderir à Ata de Registro de Preço n. 

138/2014-CIA 0162291-76.2014, originária do Pregão Eletrônico n. 73/2014 

- CIA 0074622-82.2014, tendo por objeto "Ofício nº 1823/2014, oriundo da 

Auditoria Geral do Estado AGE/MT, que solicita autorização para adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 138/2014 CIA. 0137649-39.2014/TJMT. Com 

relação à contratação de serviços de fornecimento de carimbos, para 

atender as necessidades da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso".

Conclusão da decisão: "...ACOLHO o Parecer nº 1139/2014 e, com 

espeque no art. 22 do Decreto 7.892/2013, DEFIRO a adesão à ARP 

138/2014, considerando a existência de saldo. Publique-se. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2014. MÁRCIA REGINA COUTINHO BARBOSA – 

Diretora-Geral TJ/MT"

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

 Bel.ª Maristela Furtado de Mendonça Lopes Coelho

Chefe de Divisão de Compras

COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 947557 Nr: 58867-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 58867-89/2014 – CÓDIGO 947557

REQUERENTE: LOURIVAL DE SOUZA COSTA

REQUERIDO (A): NATURA COSMÉTICOS S/A

 Vistos etc.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por LOURIVAL DE SOUZA COSTA em desfavor de 

NATURA COSMÉTICOS S/A com pedido de antecipação de tutela visando 

a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega o autor que seu nome encontra-se negativado perante os sistemas 

SERASA e SPC em razão de suposto débito com a requerida no valor de 

R$ 213,18 (duzentos e treze reais e dezoito centavos). Aduz que nunca 

utilizou qualquer produto/serviço da empresa ré que gerasse tal débito, 

bem como jamais emprestou seu CPF para terceiros. Assevera que a 

aludida inclusão originou inúmeros danos e constrangimentos para sua 

reputação e vida social, resultando em cancelamento de vários créditos 

comerciais.

Assim, além da liminar, requer a declaração de inexistência do débito, 

danos morais, inversão do ônus da prova e a concessão de justiça 

gratuita.

Relatados. DECIDO.

Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, para o deferimento do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional faz-se necessária 

a conjugação de dois requisitos, quais sejam a verossimilhança das 

alegações do requerente e risco de dano irreparável, tomando-se em 

conta o transcurso do processo até a prolação do provimento jurisdicional 

final.

No caso, está ausente a verossimilhança do direito do autor, pois não há 

prova, por ora, quanto à inexistência de contratação entre as partes, 

prova inequívoca de que os valores não são devidos ou comprovação da 

falta de notificação prévia do SERASA. Neste momento, a prova é 

superficial, prejudicando em cognição sumária a análise da 

verossimilhança do direito invocado na inicial, mostrando-se prudente 

submeter a pretensão da parte autora ao crivo do contraditório e da ampla 

defesa. Ainda, impende salientar que a negativação não se restringe à 

requerida, havendo outra restrição de inadimplência consoante demonstra 

extratos de fls. 19.

Posto isso INDEFIRO, com fulcro no artigo 273 do Código de Processo Civil, 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Diante da declaração de hipossuficiência às fls. 16, DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária ao autor, na forma do artigo 4º da Lei nº 1060/50, 

responsabilizando-se ele por suas afirmações.

Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

INVERTO o ônus da prova determinando que a requerida apresente os 

documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao débito 

narrado na inicial.

Assim, intime-se e cite-se a requerida, por correio, com aviso de 

recebimento, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando na carta citação as advertências legais.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2014.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 873628 Nr: 12310-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DOS SANTOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por PAULO CESAR DOS SANTOS REZENDE em face 

da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 75% 

(setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/03/2011) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência mínima da 

parte autora na presente ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar interesse na execução da sentença, apresentando a planilha 
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de cálculo. Nada requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, 

CPC).Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 845668 Nr: 49329-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELUCE GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por CARMELUCE GOMES DOS SANTOS em face da 

BRADESCO SEGUROS S/A, para condenar a requerida: a) ao pagamento 

do valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) de 70% 

(setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (22/03/2011) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 822346 Nr: 28522-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEVAN DA SILVA ALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por IDEVAN DA SILVA ALBINO em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 75% 

(setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/03/2011) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência mínima da 

parte autora na presente ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar interesse na execução da sentença, apresentando a planilha 

de cálculo. Nada requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, 

CPC).Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 854084 Nr: 56681-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por ROSENO DE CAMPOS em face da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), correspondente a 50% (setenta e cinco por cento) de 70% 

(setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (24/10/2012) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 361652 Nr: 31621-31.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por CLEITON FERREIRA GOMES em face da PORTO 

SEGURO S/A, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos), 

correspondente a 70% (setenta por cento) de 35% (trinta e cinco por 

cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/07/2008) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente ação. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 949026 Nr: 59682-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE BERNADETE GANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO:59682-86/2014 – CÓDIGO 949026REQUERENTE:ELAINE 

BERNADETE GANZERREQUERIDO (S):MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A E PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A.Vistos etc.Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por ELAINE BERNADETE GANZER 

em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. com pedido de antecipação de 

tutela visando a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção 

ao crédito.Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que 

seja retirado o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeça–se ofício ao SPC.DEFIRO os benefícios da assistência judiciária à 

autora, responsabilizando-se ela por suas afirmações, nos termos do 

artigo 4º da Lei nº 1060/50,Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova determinando que as 

requeridas apresentem os documentos comprobatórios necessários e 
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úteis em relação ao débito narrado na inicial. Intime-se e citem-se as 

requeridas por correio para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, constando na carta citação as advertências legais.Após a 

contestação com preliminares e/ou documentos, apresente a autora a 

impugnação no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 12 

de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 949567 Nr: 60050-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZA NAYARA DA SILVA MOGENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO:60050-95/2014 – CÓDIGO 949567REQUERENTE:THAIZA 

NAYARA DA SILVA MOGENOREQUERIDO (A):EMBRATEL EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A Vistos etc.Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

THAIZA NAYARA DA SILVA MOGENO em desfavor de EMBRATEL 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A com pedido de 

antecipação de tutela visando a retirada do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito.Posto isso INDEFIRO, com fulcro no artigo 273 do 

Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional.Diante da declaração de hipossuficiência às fls. 25, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária à autora, na forma do artigo 4º da 

Lei nº 1060/50, responsabilizando-se ela por suas afirmações.Com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

INVERTO o ônus da prova determinando que a requerida apresente os 

documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao débito 

narrado na inicial.Assim, intime-se e cite-se a requerida, por correio, com 

aviso de recebimento, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando na carta citação as advertências legais. Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 12 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 949888 Nr: 60284-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDECI DOS SANTOS FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO:60284-77/2014 – CÓDIGO 949888REQUERENTE:LINDECI DOS 

SANTOS FEITOZA REQUERIDO (A):SANECAP COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL Vistos etc.Ação Revisional de Contrato com 

Consignação em Pagamento ajuizada por LINDECI DOS SANTOS FEITOZA 

em desfavor de SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL 

com pedido de antecipação de tutela visando deferimento de depósito 

judicial e parcelas com respectiva retirada do nome da autora dos órgãos 

de proteção ao crédito. Posto isso, considerando a inviabilidade de 

deferimento do depósito na forma apresentada, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com fulcro no artigo 273 do 

Código de Processo Civil.Diante da declaração de hipossuficiência às fls. 

14, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária à autora, na forma do 

artigo 4º da Lei nº 1060/50, responsabilizando-se ela por suas 

afirmações.Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, INVERTO o ônus da prova determinando que a requerida 

apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação 

ao débito narrado na inicial.Assim, intime-se e cite-se a requerida, por 

correio, com aviso de recebimento, para contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, constando na carta citação as advertências legais. 

Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 12 de janeiro de 2015.EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 289904 Nr: 10413-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER, VANESSA MARTINS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR, 

JULIANA FERNANDA GONÇALVES

 PROCESSO Nº: 260/2007 – CÓDIGO 289904

EXEQUENTE: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

EXECUTADO (A): SÃO GERÔNIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Vistos etc.

Às fls. 214/215 o juízo já decidiu acerca do pedido de desconsideração da 

pessoa jurídica, motivando sobre a excepcionalidade da medida. O fato de 

a empresa ter encerrado irregularmente as suas atividades e não possuir 

bens em seu nome não é suficiente para caracterizar a necessidade do 

instituto. O ordenamento jurídico adota a teoria maior, na qual não basta a 

insolvência da pessoa jurídica para que haja a desconsideração da 

personalidade jurídica, exigindo a caracterização do abuso da pessoa 

jurídica através do desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Dessa forma, permanece a impossibilidade de deferimento da medida, uma 

vez que pela documentação nos autos não se verifica a presença dos 

requisitos que justificam o instituto, bem como não há fatos novos que 

justifiquem a mudança do entendimento.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO 

MANTIDO. Para a desconsideração da pessoa jurídica não basta a simples 

ausência de bens, sendo necessário comprovar, nos termos do art. 50 do 

novo Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. (TJ-MG - AI: 

10145110204750001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

23/05/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/05/2013)” (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. ABUSO DA 

PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO 

DESVIO DE FINALIDADE E QUANTO À CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata a 

alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que a eg. Corte de 

origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram 

submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o 

Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela 

parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas 

necessários à integral solução da lide. 2. O fato de a sociedade 

empresária encerrar suas atividades de maneira irregular não caracteriza 

nenhum dos requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 50 do 

Código Civil de 2002. 3. A convicção formada pelo Tribunal de origem 

acerca da ausência dos requisitos necessários para ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida decorreu 

dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão 

objurgado, nesse aspecto, importaria necessariamente o reexame de 

provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da 

Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - 

AgRg no AREsp: 202937 MG 2012/0144639-0, Relator: Ministro RAUL 

ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 17/10/2014)” (grifo nosso)

Dessa forma, INDEFIRO o pedido para desconsideração da personalidade 

jurídica da executada e consequentemente o pleito de penhora de bens em 

nome dos sócios.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo 10 

(dez) dias.

Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 14 de janeiro de 2015.
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EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 385988 Nr: 21749-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORQUATO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ, GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO, LISIANE VALERIA 

LINHARES SCHMIDEL

 PROCESSO Nº: 625/2009 – CÓDIGO 385988

EXEQUENTE: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

EXECUTADO (A): TORQUATO CONSTRUTORA LTDA

Vistos etc.

Às fls. 82/90 a exequente requer a desconsideração da pessoa jurídica 

da empresa executada e respectiva penhora online nas contas bancárias 

de seus sócios.

 Pois bem. Insta salientar que o instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, que só tem lugar 

quando demonstrada fraude ou abuso de direito relacionado à sua 

autonomia patrimonial. Assim, apenas se comprovando o desvio no uso da 

pessoa jurídica é que se torna cabível a sua desconsideração e 

consequente sacrifício do patrimônio dos sócios, nos termos do artigo 50 

do Código Civil.

 O mero inadimplemento perante os credores e a inexistência de patrimônio 

penhorável não são suficientes para prover a referida medida em desdém 

à personalidade jurídica da sociedade, sendo necessário para o seu 

reconhecimento a confluência de requisitos específicos, como o desvio de 

finalidade e a confusão patrimonial. Isto é, deve se evidenciar minimamente 

a má-fé dos sócios da empresa, demonstrando cabalmente tais alegações 

de modo a configurar plenamente o desvio de finalidade ou a confusão 

patrimonial. O ordenamento jurídico adota a teoria maior, na qual não basta 

a insolvência da pessoa jurídica para que haja a desconsideração da 

personalidade jurídica, exigindo a caracterização do abuso da pessoa 

jurídica através do desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO 

MANTIDO. Para a desconsideração da pessoa jurídica não basta a simples 

ausência de bens, sendo necessário comprovar, nos termos do art. 50 do 

novo Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 

desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. (TJ-MG - AI: 

10145110204750001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

23/05/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/05/2013)” (grifo nosso)

Dessa forma, INDEFIRO o pedido para desconsideração da personalidade 

jurídica da executada e consequentemente o pleito de penhora online nas 

contas dos sócios.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo 10 

(dez) dias.

Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 13 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 3015 Nr: 3272-67.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DANCE PRODUÇÕES, CIBELE 

BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, 

PATRICK ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº:669/2008 – CÓDIGO 3015EXEQUENTE:ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD EXECUTADO 

(A):CHARLES DANCE PRODUÇÕES E CIBELE BUSSIKIVistos etc.Às fls. 

101/106 a exequente requer a desconsideração da pessoa jurídica da 

empresa executada e respectiva penhora online nas contas bancárias de 

seus sócios.Dessa forma, INDEFIRO o pedido para desconsideração da 

personalidade jurídica da executada e consequentemente o pleito de 

penhora online nas contas dos sócios.Intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo 10 (dez) dias.Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 15385 Nr: 1308-34.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA G. DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI

 PROCESSO Nº:808/2008 – CÓDIGO 15385EXEQUENTE:MARTUR AGÊNCIA 

DE VIAGENS E TURISMO LTDAEXECUTADO (A):PEDRO FARIAS 

FILHOVistos etc.Às fls. 325/337 a exequente requer a desconsideração 

inversa da pessoa jurídica a fim de que os bens da Empresa Rio Manso 

possam ser penhorados para garantir o débito do executado (pessoa 

física). Pois bem. Insta salientar que tal como o instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica, a desconsideração inversa 

também é medida excepcionalíssima, que só tem lugar quando 

demonstrada fraude ou abuso de direito relacionado à autonomia 

patrimonial da sociedade. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido para 

desconsideração inversa da pessoa jurídica do executado e 

consequentemente o pleito de penhora online e de bens em nome da 

Empresa Rio Manso.Intime-se a exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo 10 (dez) dias.Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 856329 Nr: 58645-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABAMARO - LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO ALTO 

DE SANTO AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE REGINA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO SANT'ANNA DA 

COSTA, JOSE GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES

 P R O C E S S O  N º : 5 8 6 4 5 - 5 8 / 2 0 1 3  –  C Ó D I G O  8 5 6 3 2 9  

EXCIPIENTE:LABAMARO – LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO ALTO DE 

SANTO AMAROEXCEPTO (A):TATIANE REGINA DE MIRANDAVistos 

etc.LABAMARO – LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO ALTO DE SANTO 

AMARO interpôs EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA deste Juízo para 

processar e julgar a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

lhe move TATIANE REGINA DE MIRANDA (autos 390/2012 – CÓDIGO 

763307), sob a alegação de que em razão do fato ter ocorrido em 

Portugal, eventual sentença deverá ser cumprida onde aconteceu o 

ato.Em resposta a excepta se manifestou às fls. 14/17 afirmando que se 

trata de relação de consumo, razão pela qual deve prevalecer a regra do 

artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Informa que o ilícito foi 

identificado no Brasil. Aduz que se encontra em situação de 

vulnerabilidade em face da requerida, motivo pelo qual será prejudicada 

caso os autos sejam remetidos a Portugal.Nessas circunstâncias, 

enquadra-se a hipótese, adequadamente no conceito do artigo 2º do CDC, 

de sorte que a regalia do domicílio do consumidor assegurado no artigo 

101, I da Lei 8.078/190, é de ser aplicável ao processo.Isto posto e pelo 

mais que dos autos consta, REJEITO a presente exceção de 

incompetência deste foro arguida por LABAMARO – LABORATÓRIO DE 

ANÁLISES DO ALTO DE SANTO AMARO contra TATIANE REGINA DE 

MIRANDA nos autos da ação de indenização por danos morais (nº 

390/2012 – CÓDIGO 763307). Condeno o excipiente ao pagamento das 

custas processuais resultantes do incidente, conforme prevê o § 1o do 

artigo 20 do Código de Processo Civil. Certifique-se o desfecho nos autos 

principais e após as providências legais, dê-se baixa e arquivem-se os 
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autos.Prossiga-se na ação principal. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 763307 Nr: 15883-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE REGINA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABAMARO - ANÁLISES CLÍNICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GABRIEL ASSIS DE 

ALMEIDA

 PROCESSO Nº: 390/2012 – CÓDIGO 763307

REQUERENTE: TATIANE REGINA DE MIRANDA

REQUERIDO (S): LABAMARO – ANÁLISES CLÍNICAS

Vistos etc.

Considerando que o artigo 70, III do Código de Processo Civil estabelece a 

possibilidade de denunciação da lide àquele que estiver obrigado a 

indenizar em ação regressiva pela lei ou pelo contrato o prejuízo do que 

perder a demanda, DEFIRO a denunciação à lide das seguradoras AXA 

PORTUGAL COMPANHA DE SEGUROS S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS 

TRANQUILIDADE S.A.

Proceda-se a citação das denunciadas nos endereços informados às fls. 

53-V via correio, observando-se que a citação por tal meio deve obedecer 

ao disposto no artigo 223, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

sendo necessário o recebimento direto ao destinatário (a), sob pena de 

invalidade ou nulidade do ato.

Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 14 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 337541 Nr: 8697-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU COUTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELIANE GAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE

 PROCESSO: 1093/2008 – CÓDIGO 337541

REQUERENTE: ELISEU COUTO BARBOSA

 REQUERIDO (A): REAL NORTE LTDA

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte contrária cumpriu a liminar 

às fls. 57/90 mesmo após a interposição do Agravo de Instrumento 

6430/2011, cujo julgamento suspendeu a tutela concedida.

 O artigo 357 do Código de Processo Civil incumbe ao requerente provar 

que a declaração do requerido não corresponde com a verdade. Dessa 

forma, apenas excepcionalmente poderia tal encargo ser manejado para a 

outra parte, sendo que o requerente não demostrou nada que pudesse 

suspender a regra.

Destarte, considerando não se tratar de uma relação de consumo, bem 

como diante da ausência de comprovação das alegações e requisitos do 

instituto, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova formulado às 

fls. 124/127.

 Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as 

provas que pretendem produzir, indicando com clareza e objetividade os 

fatos que pretendem provar, especificando-os, sob pena de 

indeferimento. Ainda, no mesmo prazo, manifestem-se acerca da 

possibilidade de transação, para eventual designação da audiência 

preliminar, nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 106524 Nr: 258-02.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUNHA QUEIROZ & GARÓFALO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE M. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA

 PROCESSO: 08/2003 – CÓDIGO 106524

REQUERENTE: CUNHA QUEIROZ E GARÓFALO LTDA

 REQUERIDO (A): CLEIDE MAIA DA SILVA

Vistos etc.

Intime-se a requerente para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 258/268, bem como requerer o que entender de direito.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 190719 Nr: 18129-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID

 PROCESSO Nº: 9517/1999 – CÓDIGO 190719

EXEQUENTE: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

EXECUTADO (A): ANTÔNIO EUGÊNIO BELLUCA

Vistos etc.

Tendo em vista que às fls. 169/180 o executado compareceu aos autos, 

não há o que se falar em ausência de citação, tendo em vista que o 

comparecimento do mesmo no processo supre tal formalidade. Dessa 

forma, INDEFIRO a petição de fls. 236/237.

Considerando a penhora online parcial realizada às fls. 232/234 no valor 

de R$ 1.055,32 (um mil, cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 

certifique a secretaria acerca da vinculação do valor à conta única, bem 

como se a pessoa autorizada a fazer o levantamento está devidamente 

cadastrada, consoante informações de fls. 240.

 Expeça-se o necessário alvará judicial para que o exequente possa 

efetuar o levantamento do valor penhorado.

Posteriormente, volvam-me conclusos para prosseguimento da execução 

do valor remanescente.

 DEFIRO nova tentativa de penhora de numerários nas contas do 

executado via BACENJUD. Restando tal procedimento inócuo, proceda-se 

com a pesquisa de veículos mediante sistema RENAJUD.

Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 08 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 239338 Nr: 8210-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEWAY TRANSPORTES LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR

 PROCESSO Nº: 196/2006 – CÓDIGO 239338

REQUERENTE: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

REQUERIDO (S): FREEWAY TRANSPORTES LTDA E OUTRO

Vistos etc.

A renúncia do mandato apresentada pelo advogado só se aperfeiçoa com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 98 de 939



prova inequívoca da notificação feita por ele ao mandante, sendo 

descabida pretensão dessa providência exclusiva ao Poder Judiciário, 

consoante artigo 45 do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

enquanto não comprovada a realização da renúncia, o patrono continua a 

representar a parte com todas as responsabilidades inerentes à sua 

profissão.

 Destarte, compulsando os autos (fls. 113), verifica-se que o procurador 

continua responsável pelo processo tendo em vista que não cumpriu seu 

dever legal em comprovar ter cientificado a executada a fim de que essa 

nomeasse um advogado substituto em 10 (dez) dias.

 Dessa forma, intime-se o advogado JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

para se manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 08 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 708235 Nr: 1526-13.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDBERG CAMPELO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR 

LTDA EPP, TAMARA BRANDAO CARDOSO CABRAL, BRUNO BRANDAO 

CARDOSO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO

 PROCESSO Nº: 36/2011 – CÓDIGO 708235

REQUERENTE: EDBERG CAMPELO REZENDE

REQUERIDO (S): STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP

Vistos etc.

Intime-se a executada STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR 

LTDA EPP para dar cumprimento à sentença, quitando os valores relativos 

à multa pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 324.000,00 

(trezentos e vinte e quatro mil reais) no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 475-J do Código de Processo Civil, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) a ser acrescida no montante da condenação.

Ainda, expeça-se ofício ao 2º Registro Geral de Imóveis de Cuiabá/MT a 

fim de transferir o imóvel objeto da lide para o nome do autor, consoante 

sentença proferida às fls. 153/154-V, o qual consiste no Lote de terreno 

urbano nº 04, situado em São Gonçalo Velho – Cuiabá/MT, registrado na 

2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, Matrícula nº 57.488, 

Livro 02, área - 998,28 m2, com cadastro imobiliário na Prefeitura Municipal 

de Cuiabá sob o nº 06.9.029.0071.001.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá, 08 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 805404 Nr: 11867-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARTINEZ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A - RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS

 PROCESSO: 11867-30/2013 – CÓDIGO 805404

REQUERENTE: MARCIA MARTINEZ DA CRUZ

 REQUERIDO (A): EMPRESA ROYAL E SUNALLIANCE SEGURO (BRASIL) 

S/A - RSA

Vistos etc.

Intimem-se as partes (requerente/assistida e requerida) para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição de fls. 

120/121 quanto à pretensão de entrada no processo dos assistentes 

STÉFANI KELLY CRUZ MEDEIROS E JOÃO.

Ainda, intime-se o advogado DIOGO IBRAHIM CAMPOS (OAB/MT 13.296) 

para acostar aos autos o mandato para atuar em nome da requerida no 

mesmo prazo.

Após, volvam-me conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 818822 Nr: 25130-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO BANDEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando o 

porque do requerimento dessa prova, especificando a pertinência 

detalhadamente.

 Nos termos do artigo 331 do CPC designo AUDIÊNCIA PRELIMINAR E 

TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

17:00 HORAS.

 Intimem-se as partes via advogado a comparecer, podendo fazer-se 

representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir, 

cientes de que nessa audiência caso não se realize acordo, será 

ordenado o processo. Havendo interesse tragam as partes proposta 

concretas para fins de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 749854 Nr: 1495-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VITTORAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONÍCIO DOS REIS SALES

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação das partes autora e requerida, que está designado o dia 

27/01/2015, às 14 horas, para início dos trabalhos periciais, com o Engº 

Agrônomo e Técnico em Agrimensura Alessandro Benedito Oliveira Bello.

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 399471 Nr: 32948-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARDOSO DA SILVA, IRANICE MARQUES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARQUES DA SILVA, CATARINA DA 

COSTA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 269, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO movida por ROBERTO 

CARDOSO DA SILVA e IRANICE MARQUES DE MORAES contra CARLOS 

MARQUES DA SILVA e CATARINA DA COSTA SILVA MARQUES. Em 

consequência, condeno os autores no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 20, §3º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa 

em razão de gratuidade concedida aos requerentes, nos termos do art. 12 

da Lei nº 1.060/50.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 425374 Nr: 8803-17.2010.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARQUES DA SILVA, CATARINA DA COSTA 

SILVA COSTA, JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO DA SILVA, IRANECE 

MARQUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO GOMES

 Posto isto, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por CARLOS MARQUES DA 

SILVA e CATARINA DA COSTA SILVA MARQUES contra ROBERTO 

CARDOSO DA SILVA e IRANICE MARQUES DE MORAES, para reconhecer 

o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na inicial. 

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 

20, § 3º do Código de Processo Civi, cuja exigibilidade fica suspensa em 

razão de gratuidade concedida aos réus, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50.Julgo improcedente a denunciação à lide intentada por Osvaldo 

Bento de Oliveira contra Carlos Marques da Silva e Catarina da Costa Silva 

Marques, e o condeno no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.Transitado em 

julgado, expeça-se mandado necessário, com cópia da presente sentença 

e demais documentos necessários constantes dos autos. Após, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Publique. 

Intime-se. Cumpra-se.”Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI 

MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 391762 Nr: 27143-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARQUES DA SILVA, CATARINA DA COSTA 

SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANICE MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO GOMES

 Vistos etc.

Embargos de Declaração opostos por Roberto Cardoso da Silva e Iranice 

Marques de Moraes às fls. 114/115 contra a sentença de fls. 112/113, sob 

a alegação de omissão no julgado, quanto ao fato dos embargantes serem 

beneficiários da assistência judiciária gratuita.

 Em que pese os argumentos lançados pelos embargantes verifica-se que 

não houve pedido expresso nesse sentido em nenhum momento nestes 

autos, especialmente na peça defensiva, não havendo que se falar em 

omissão no decisum.

Posto isso, REJEITO os embargos declaratórios devendo persistir a 

decisão tal como está lançada.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 286571 Nr: 8384-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRAFERRO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRO E 

AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA

 Vistos etc.

Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Gonçalo da 

Cruz Franca, passando a decisão conter a seguinte redação:

“(...) Destarte, cumpre seja declarada a ilegitimidade passiva da UNIMED. 

Posto isto, acolho a preliminar e com fundamento no disposto no art. 267, 

VI do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, em relação a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 20, §4º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em 

razão de gratuidade concedida ao requerente, nos termos do art. 12 da 

Lei nº 1.060/50.”

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 364752 Nr: 2919-41.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR GONÇALVES FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por JURANDIR GONÇALVES FRANCISCO XAVIER em 

face da PORTO SEGURO S/A, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e 

cinquenta centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de 

70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (25/10/2008) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais (art. 

475-J, § 5º, CPC).Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 

2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 714688 Nr: 8979-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DA CRUZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 Vistos etc.

 Rejeito os embargos declaratórios opostos às fls. 38/384 porque a Lei 

1.060/50 não isenta o beneficiário da justiça gratuita da condenação ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios. Havendo mudança 

patrimonial do vencido dentro de cinco anos (artigo 12 da Lei 1.060/50), 

cumpre ele efetuar o pagamento. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 714688 Nr: 8979-59.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DA CRUZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA, 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 Vistos etc.

Uma vez mantida a decisão de fls. 347/350 pelo TJMT como se vê do 

Agravo de Instrumento 115184/2014 e apreciados os embargos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 100 de 939



declaração, cumpra-se a referida decisão, indicando as partes, querendo, 

no prazo de dez dias, assistentes técnicos e apresentando quesitos. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 917676 Nr: 41854-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINIVA BRIGIDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 41854-77/2014 – CÓDIGO 917676

 AUTOR (A): JULINIVA BRIGIDA DE FIGUEIREDO

Vistos etc.

JULINIVA BRIGIDA DE FIGUEIREDO, qualificada na inicial, ingressou com o 

presente pedido de RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL no intuito de 

readquirir sua certidão de nascimento, tendo em vista que necessita da 2º 

via do referido documento.

 Juntou os documentos de fls. 07 a 16.

Parecer ministerial às fls. 19/20.

Em suma é o pedido. Decido.

A autora requer a restauração do seu registro de nascimento, tendo em 

vista que ao solicitar a 2º via do documento em face do Cartório de Paz e 

Notas de Acorizal o mesmo constatou que não há nenhum assentamento 

em seu nome, conforme demonstra a certidão negativa de fls. 15, uma vez 

que o citado Cartório sofreu incêndio, destruindo todos os livros e 

documentos existentes. Assim, requer que seja restaurado seu registro 

de nascimento.

Dessa forma, considerando as razões da requerente constantes no 

pedido inicial e a manifestação da representante do Ministério Público, 

DEFIRO o pedido de restauração do assento de nascimento e determino 

que seja procedido o restauramento da certidão de nascimento de 

JULINIVA BRIGIDA DE FIGUEIREDO utilizando para tanto, os dados 

constantes às fls. 06-V e 10, tal como segue abaixo:

? NOME: JULINIVA BRIGIDA DE FIGUEIREDO

? DATA DE NASCIMENTO: 01/02/1951

? FILIAÇÃO: ELPIDIO G. DE FIGUEIREDO e MARIA J. DE FIGUEIREDO

? LOCAL DE NASCIMENTO: ACORIZAL/MT

 Expeça-se o mandado necessário.

 Sem custas.

Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 08 de janeiro de 2015.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 806127 Nr: 12600-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE SOUZA TOMKIEL, MARCELINO ANDRE 

TOMKIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por G. DE S. T. representado por MARCELINO ANDRE 

TOMKIEL em face da PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 25% (vinte e cinco 

por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/10/2012) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente ação.Insta 

salientar que, por se tratar de beneficiária menor, o pagamento deverá ser 

realizado em conta única judicial até posterior deliberação desse juízo nos 

termos legais, conforme recomenda o parecer ministerial.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido no prazo de 

6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais 

(art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 14 de janeiro de 

2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 741380 Nr: 38175-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por JOÃO MARCOS BARROS em face da TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 222,75 (duzentos e vinte e dois reais e setenta 

e cinco centavos), correspondente a 6,6% (seis vírgula seis por cento) de 

25% (vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), corrigido monetariamente data do sinistro (25/09/2009) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência mínima da 

parte autora na presente ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar interesse na execução da sentença, apresentando a planilha 

de cálculo. Nada requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, 

CPC).Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 14 de janeiro de 2015.EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 800998 Nr: 7427-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DOS REIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por ANDERSON DOS REIS COSTA em face da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.729,37 (três mil, setecentos e vinte e nove 

reais e trinta e sete centavos), correspondente as lesões do caso em 

questão, corrigido monetariamente data do sinistro (06/09/2012) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência mínima da 

parte autora na presente ação (nos casos de procedência em 

parte).Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 14 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 836320 Nr: 41322-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CAETANO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Aurelio do Carmo 

Ferreira, SIMONE CAFURE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por MANOEL CAETANO BARBOSA em face do BRADESCO 

SEGUROS S/A. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Entretanto, por ser beneficiário da assistência 

judiciária, e diante do ônus da sucumbência que lhe foi imposto, se dentro 

de 5 (cinco) anos, a contar desta decisão o assistido não puder satisfazer 

tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei 

1.060/50.Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 

2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 874179 Nr: 12991-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ANSELMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por CRISTIANO ANSELMO DA SILVA em face da ITAÚ 

SEGUROS S/A, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 4.961,25 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), correspondente a 52,5% (cinquenta e dois e meio por cento) 

de 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (10/01/2014) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 842438 Nr: 46506-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY MAZADRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por WESLEY MAZADRE em face da PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida: a) ao pagamento 

do valor de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta 

centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de 70% 

(setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (15/02/2013) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 824930 Nr: 30965-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZADORA VALENTINO CURTOLO, CLEBER CEZAR 

CURTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF, 

RENATO CHAGAS CORREA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por I. V. C. representada por CLEBER CEZAR 

CURTOLO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta 

centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de 70% 

(setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (04/07/2013) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Insta salientar que, por se tratar de beneficiária menor, o pagamento 

deverá ser realizado em conta única judicial até posterior deliberação 

desse juízo nos termos legais, conforme recomenda o parecer 

ministerial.Transitado em julgado, intime a vencedora a manifestar 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Nada requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 340840 Nr: 11072-97.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON NEVES PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por WANDERSON NEVES PIO em face da TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e 

cinquenta centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de 

70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (05/02/2008) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 
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execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 386088 Nr: 22066-53.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE ANDRADE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por JUNIOR DE ANDRADE em face da TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar a requerida: a) ao pagamento 

do valor de R$ 4.961,25 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e 

vinte e cinco centavos), correspondente a 52,5% (cinquenta e dois e meio 

por cento) de 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), corrigido monetariamente data do sinistro (14/11/2008) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único 

do Código de Processo Civil, tendo em vista a sucumbência mínima da 

parte autora na presente ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar interesse na execução da sentença, apresentando a planilha 

de cálculo. Nada requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, 

CPC).Publique-se. Intimem-se.Cuiabá, 15 de janeiro de 2015.EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 379319 Nr: 15157-92.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANINGUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por EDNEY SOUZA SANTOS em face da TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), correspondente a 37,5% (trinta e sete e meio por cento) de 

10% (dez por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente data do sinistro (02/02/2008) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 20, §3º c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora na presente 

ação.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais (art. 475-J, § 5º, CPC).Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 14 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 794666 Nr: 982-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GONÇALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

movida por DOUGLAS GONÇALVES em face do SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §3º 

c/c artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Entretanto, por 

ser beneficiário da assistência judiciária, e diante do ônus da sucumbência 

que lhe foi imposto, se dentro de 5 (cinco) anos, a contar desta decisão o 

assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, 

nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 795372 Nr: 1704-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MACIEL CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Vistos etc.

Ação de Cobrança do Seguro DPVAT.

Designada a perícia médica o autor com a finalidade de constatar o grau 

de invalidez, ela não compareceu e nem justificou a ausência.

No caso a perícia é imprescindível para o desenvolvimento do processo e 

julgamento do pedido.

Assim sendo, com fundamento no artigo 267, IV do Código de Processo 

Civil JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por 

verificar a ausência de pressuposto para o regular desenvolvimento do 

feito.

Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

No que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se que este praticou 

atos no que diz respeito à analise dos autos, comunicando o não 

comparecimento da parte na data e local designado. Logo, 

independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional deve ser 

remunerado na proporção das atividades praticadas.

Portanto, determino que os honorários do perito corresponda na 

proporção de 30% (trinta por cento) e o remanescente a favor da 

Seguradora ré, devendo a secretaria expedir o necessário.

Publique. Intime-se e ocorrendo o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 855703 Nr: 58123-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Vistos etc.

Ação de Cobrança do Seguro DPVAT.

Designada a perícia médica o autor com a finalidade de constatar o grau 

de invalidez, ele não compareceu e nem justificou a ausência.

No caso a perícia é imprescindível para o desenvolvimento do processo e 

julgamento do pedido.

Assim sendo, com fundamento no artigo 267, IV do Código de Processo 

Civil JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por 

verificar a ausência de pressuposto para o regular desenvolvimento do 

feito.

Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

No que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se que este praticou 
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atos no que diz respeito à analise dos autos, comunicando o não 

comparecimento da parte na data e local designado. Logo, 

independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional deve ser 

remunerado na proporção das atividades praticadas.

Portanto, determino que os honorários do perito corresponda na 

proporção de 30% (trinta por cento) e o remanescente a favor da 

Seguradora ré, devendo a secretaria expedir o necessário.

Publique. Intime-se e ocorrendo o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 864773 Nr: 5447-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH DANIELLY SUDRE MIRANDA, MARIA DE 

FATIMA SUDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 Vistos etc.

Ação de Cobrança do Seguro DPVAT.

Designada a perícia médica o autor com a finalidade de constatar o grau 

de invalidez, ela não compareceu e nem justificou a ausência.

No caso a perícia é imprescindível para o desenvolvimento do processo e 

julgamento do pedido.

Assim sendo, com fundamento no artigo 267, IV do Código de Processo 

Civil JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por 

verificar a ausência de pressuposto para o regular desenvolvimento do 

feito.

Sem custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

No que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se que este praticou 

atos no que diz respeito à analise dos autos, comunicando o não 

comparecimento da parte na data e local designado. Logo, 

independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional deve ser 

remunerado na proporção das atividades praticadas.

Portanto, determino que os honorários do perito corresponda na 

proporção de 30% (trinta por cento) e o remanescente a favor da 

Seguradora ré, devendo a secretaria expedir o necessário.

Publique. Intime-se e ocorrendo o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 802935 Nr: 9394-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO JACINTHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Execução aguardando providencia da parte exequente (decorreu prazo 

de suspensão).

 Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicando providencia efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, sob pena de 

extinção.

 Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, certifique e 

conclusos para sentença de extinção na forma do Provimento 

84/2014-CJG que cuida do procedimento para a extinção de execuções 

paralisadas em razão da inércia do credor ou impossibilidade de 

localização do devedor e de bens passíveis de constrição.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 795526 Nr: 1861-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, RIZZO COMÉRCIO 

DE MOTOS LTDA, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E PROMORA 

DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE SAMPAIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO, KELLY 

LORENZETTI KRZYZANIAK

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 813372 Nr: 19850-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO RONDON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 833611 Nr: 39002-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE ASSIS ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 854798 Nr: 57318-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO AMORIM DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PELETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 885994 Nr: 20515-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA PARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:
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(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 886871 Nr: 21174-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 893755 Nr: 25739-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 896038 Nr: 27028-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 897370 Nr: 27812-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LEOPOLDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 912933 Nr: 38795-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLISLEY APARECIDA DE FREITAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 917523 Nr: 41763-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 921391 Nr: 44255-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso, 

GISELA ALVES CARDOSO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 921652 Nr: 44371-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ASSERMAN FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ELLIS PALOMBO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 922708 Nr: 45074-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ELLIS PALOMBO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - LTDA, 

LIFFAN MOTORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSÉ FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
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 Cod. Proc.: 924405 Nr: 46077-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CERQUEIRA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS CICERO DE SÁ, THIAGO 

MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 929226 Nr: 48840-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON JUNIO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 929688 Nr: 49127-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 930217 Nr: 49438-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO HENRIQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 930492 Nr: 49554-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 930579 Nr: 49609-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENNYFER MORAES DE SIQUEIRA, ROSANGELA 

MORAES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 930971 Nr: 49803-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODIVAL CLARO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 931842 Nr: 50320-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 931984 Nr: 50389-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ANÍSIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932085 Nr: 50460-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULANO DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932182 Nr: 50494-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932206 Nr: 50505-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALCIDES DA SILVA, MARILEI RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932218 Nr: 50515-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO SANTANA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932312 Nr: 50580-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO RICARDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932587 Nr: 50695-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 932755 Nr: 50811-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO COELHO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON PELLIZZARI, OTÁVIO 

GUIMARÃES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 933039 Nr: 50949-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO LARA SIQUEIRA, SANDRA DOS REIS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 933150 Nr: 50995-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 933487 Nr: 51172-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITO GENIVAL FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 
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a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 934111 Nr: 51472-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON HAGNER PRIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 934195 Nr: 51521-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA TOMICHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 849545 Nr: 52752-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 934411 Nr: 51656-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACI APARECIDA IGNACIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 934964 Nr: 51998-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 936625 Nr: 52900-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

(X) A intimação da parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 10 (dez dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 789735 Nr: 43761-58.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA DAYANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JÚNIOR

 PROCESSO: 43761-58/2013 – CÓDIGO 789735AÇÃO: Configurada a 

conexão e constatado que o Juízo da 9ª Vara Cível é prevento a este 

Juízo, pois despachou em primeiro lugar (08.03.2012), nos termos do 

artigo 103 e seguintes, combinado com o artigo 253, I, todos do Código de 

Processo Civil, reconheço a conexão da presente ação com a que tramita 

perante a 9ª Vara Cível Código 753693, declinando da competência deste 

Juízo para apreciação do presente feito, em razão daquele Juízo ter se 

tornado prevento para a análise das respectivas ações. Remeta-se ao 

Juízo competente, agora 9ª Vara Cível com as baixas de estilo e com 

urgência tendo em vista a audiência designada para 04/02/2015, às 14:00 

horas nos processos conexos.Intimem-se.Cuiabá, 20 de janeiro de 

2015.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 267374 Nr: 915-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 335413 Nr: 6019-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 371131 Nr: 7662-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GABRIELLA BATISTA SILVA, MARIA 

LUCITANIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 397600 Nr: 32003-87.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA MONTEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI VILLAR DO CARMO, TABELIÃ DO 1 º 

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGSTROS DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 443435 Nr: 19067-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVESEM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 452151 Nr: 24321-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, 

JACKSON HENRIQUE RODRIGUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO, 

HUNNO FRANCO MELO, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 739097 Nr: 35722-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS, LUIS 

FERNANDO SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 742436 Nr: 39326-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FABIANO HAMERSKI, CLAUDIO 

GUILHERME AGUIRRE GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO FABIANO HAMERSKI

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 753008 Nr: 4891-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ELIZIER CHAVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI, 

JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 753328 Nr: 5225-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLIANE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:
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 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 760856 Nr: 13246-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MAYRA ZAIRA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B DE SOUZA CONFECÇÕES DE ROUPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 776587 Nr: 29912-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO FIRENZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 778022 Nr: 31410-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA JACINTO, MONICA CAROLINE JACINTO 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTE PANORAMA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 799556 Nr: 5982-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA EPP, ALI OMAR LAHIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 808240 Nr: 14711-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAHMARA HILD RIBEIRO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 814505 Nr: 20965-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BENEDITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 822237 Nr: 28416-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN GRILIAUD SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA, PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 824206 Nr: 30273-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CRISTOVÃO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 829965 Nr: 35707-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA FRANCISCA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE GOMES DE MATOS, MARILEIDE ALVES 

DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 860150 Nr: 1859-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL EDER DELMONDES VARANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 871095 Nr: 10353-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DAMIANO ROSA, NACIONAL IMÓVEIS 

ADMINISTRAÇÃO, VENDA E COMPRA DE IMPOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA, 

MARCOS ANTONIO PAVAN, CARLA DENISE REGENER PAVAN, RODRIGO 

SOARES DALLA RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 875653 Nr: 13867-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA VIOLATO FERRI, ANDRE LEANDRO FERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 902475 Nr: 31667-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 912848 Nr: 38761-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA, ISIS FREITAS QUEIROZ 

DANTAS, NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 926898 Nr: 47587-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC – NP MULTISEGUIMENTOS CREDITSTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 933414 Nr: 51114-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL MARIANO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS, LUIS 

FERNANDO SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 945300 Nr: 57578-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILENO REZENDE TAVARES, VANECIR 

FERREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 945488 Nr: 57706-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OTAVIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 945753 Nr: 57885-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida (carta de citação), no prazo de cinco (05) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 714389 Nr: 9060-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.P.C ALBERINI COMERCIO E SERVIÇO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR, 

ANTONIO FERNANDO MANCINI, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO CAVALCANTE 

SIGARINI

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 736219 Nr: 32626-83.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI DE MATOS LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ CONSTRUTORA - ME, MIGUEL CANDIDO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 792870 Nr: 46955-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO JOSÉ DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 811237 Nr: 17723-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JORGE DA SILVA, GERSINA DIAS DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBIANO VIEIRA DIAS, ELIZABETE RIBEIRO 

TAQUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 852853 Nr: 55628-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA FOMENTO MERCANTIL LTDA ME, MAURO 

AUGUSTO LAURINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES ALVES CABRAL NETO, JULIANA 

BORGES MOURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 855657 Nr: 58078-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. PANTA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUACIONAL CONSTRUTORA E 
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INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 930551 Nr: 49595-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 934123 Nr: 51481-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA NEIDE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo 

a impulsionar o presente feito para proceder:

 (X) A intimação da parte exeqüente para manifestar sobre certidão do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 861891 Nr: 3234-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 Vistos etc.

Tendo em vista a conclusão da perícia médica (fls.97/101), libere-se o 

valor dos honorários periciais (fls.85/87) em favor do Sr. Flávio Ribeiro de 

Mello.

Intimem-se as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo 

de dez dias.

Intimem-se.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 733573 Nr: 29819-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN, 

PATRIK ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS

 Decisão de fls. 101: Ação de Cumprimento de Sentença n.º 

29819-90.2011. VISTOS. ETC. Trata-se de cumprimento de sentença. O 

executado deve ser intimado na pessoa de seu advogado, para que 

pague a quantia pleiteada pela exeqüente no prazo de quinze (15) 

dias.Fixo a multa de dez por cento (10%) sobre o montante da 

condenação em caso de não pagamento. Defiro, ainda a penhora e 

avaliação, tudo de conformidade com o artigo 475-J, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 21 de novembro de 2014. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - JUIZ 

DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 820730 Nr: 26957-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE, 

MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR

 Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, DECLARO 

o autor carecedor da ação no que atine aos honorários contratuais 

indicados nestes autos, pois não se operou a condição suspensiva, 

tornando extinto sem resolução do mérito (art. 267, inciso VI do 

CPC).Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais além 

dos honorários advocatícios que arbitro em R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), inteligência do artigo 21 c.c. artigo 20 § 4o do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das 

partes interessadas, ao arquivo com as cautelas de praxe.P.R.I.C.Cuiabá, 

16 de janeiro de 2015.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 729472 Nr: 25480-88.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

depósito realizado ás fls. 207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 900630 Nr: 30329-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMER DOMINGUES, INANIMAR VITOR DA COSTA, 

JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA, ELMER DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS, 

LUIS FERREIRA VERGILIO, SIDNEI GUEDES FERREIRA, WELTON ALVES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BRUNO DOS SANTOS, 

MARÇAL YUKIO NAKATA, SIDNEI GUEDES FERREIRA

 Ausentes, pois, os pressupostos necessários para a concessão da 

antecipação da tutela, bem como do periculum in mora, apresentados no 

artigo 273, do Código de Processo Civil e seus parágrafos, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.Intime-se o autor para, querendo, manifestar 

acerca da defesa de fls. 328/364 e Reconvenção de fls. 

417/435.Intimem-se, expedindo o necessário.Às providencias.Cuiabá, 15 

de janeiro de 2015.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 903235 Nr: 32267-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES & SILVA S/C LTDA, CRISTINA HELENA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI, 

OSEIAS LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte autora, via DJE, para, querendo, 

impugnar à contestação ofertada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 6251-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO ELIAS MARIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, 

LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI, LUIZ GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS MARIMON

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte exequente, via DJE, para proceder o 

depósito do valor correspondente a diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de Penhora, Avaliação e Intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 869625 Nr: 9274-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Impulsiono os autos intimando as partes, conforme despacho a seguir: " 

(...)Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos.Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do 

CPC).Cumpra-se e intimem-se.Cuiabá, 16 de outubro de 2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 814645 Nr: 21105-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia judicial acostada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 893892 Nr: 25832-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON MARINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA

 Decisão: (...).Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos.Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do 

CPC).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 706553 Nr: 600-32.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte ré, via DJE, para, no prazo legal, efetuar o depósito da diligência nos 

termos da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, 

disponibilizado em 5/8/2013, página 125, que veda a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line, tudo para viabilizar intimação das testemunhas 

arroladas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 888996 Nr: 22572-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO CARLOS BENACHIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Decisão: (...).Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos.Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do 

CPC).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 808743 Nr: 15220-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZENIL XAVIER DE MATOS NASCIMENTO, ADENCAL 

SIOMA DA SILVA, FÁTIMA MERENCIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZORTEA ANTUNES, 

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ, HERMES BEZERRA DA 

SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte ré, via DJE, para, no prazo legal, efetuar o depósito da diligência nos 

termos da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, 

disponibilizado em 5/8/2013, página 125, que veda a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line, tudo para viabilizar a intimação das testemunhas 

arroladas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella
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 Cod. Proc.: 869578 Nr: 9235-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILDO DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, RUBENS GASPAR SERRA

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

depósito de fls. 86 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 889169 Nr: 22702-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JULIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Decisão: (...) "Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos. Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do CPC). 

Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá, 10 de outubro de 2014. ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA JUIZ DE DIREITO"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 863862 Nr: 4693-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR ALEXANDRE PIERIM FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia judicial acostada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 856505 Nr: 58805-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SHIGUERO KAWAHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 (...)Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos.Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do 

CPC).Cumpra-se e intimem-se.Cuiabá, 14 de agosto de 2014.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA-JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 874019 Nr: 12645-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MENDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação das partes, via DJE, para se manifestarem sobre 

a proposta de honorários apresentada pelo perito, no prazo legal, 

conforme r. despacho: ".....Após, digam as partes sobre a citada proposta 

e, havendo concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já 

o levantamento para inicio dos trabalhos..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 777642 Nr: 31010-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONTO SAUDE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOU DA COSTA & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte requerente, via DJE, para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 918304 Nr: 42271-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA REGINA SILVA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte requerente, via DJE, para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 357002 Nr: 27317-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RICARDO SALVIONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

depósito de fls. 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 922618 Nr: 45005-51.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIS DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte requerente, via DJE, para, querendo, 

impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 829762 Nr: 35528-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BATISTA DA LUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFÔNICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

depósito de fls. 94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 721022 Nr: 16499-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE, GONÇALO DIAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, 

RODRIGO POUSO MIRANDA

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação das 

partes, via DJE, para, no prazo legal, efetuarem o depósito da diligência 

nos nos termos da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, 

disponibilizado em 5/8/2013, página 125, que veda a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line, tudo para viabilizar a intimação das testemunhas 

arroladas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 881905 Nr: 17954-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação das partes, via DJE, para se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais no prazo legal, nos moldes da r. 

decisão: "... Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos. Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do CPC). 

Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2014.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - JUIZ DE DIREITO."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 905098 Nr: 33620-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação das partes, via DJE, para se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais no prazo legal, nos moldes da r. 

decisão: "... Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos. Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do CPC). 

Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2014.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - JUIZ DE DIREITO."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 905781 Nr: 34092-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação das partes, via DJE, para se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais no prazo legal, nos moldes da r. 

decisão: "... Após, digam as partes sobre a citada proposta e, havendo 

concordância deposite a ré o valor total, autorizando desde já o 

levantamento para inicio dos trabalhos. Dentro de cinco (05) dias, a contar 

da publicação desta, intimem-se as partes para, querendo, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem os quesitos (art. 421 do CPC). 

Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá, 27 de novembro de 2014.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - JUIZ DE DIREITO."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 753441 Nr: 5349-58.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DOS SANTOS ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETARIUM MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA, FÁBIO MOREIRA PEREIRA, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA, LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação das 

partes, via DJE, para, no prazo legal, efetuarem o depósito da diligência 

nos nos termos da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, 

disponibilizado em 5/8/2013, página 125, que veda a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line, tudo para viabilizar a intimação das testemunhas 

arroladas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 840268 Nr: 44684-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JAMESON DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação das partes, via DJE, para se manifestarem sobre 

o laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 394420 Nr: 29690-56.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. L. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE C. 

MONTENEGRO, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 
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56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação das 

partes, via DJE, para, no prazo legal, efetuarem o depósito da diligência 

nos nos termos da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, 

disponibilizado em 5/8/2013, página 125, que veda a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line, tudo para viabilizar a intimação das testemunhas 

arroladas.

7ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 355663 Nr: 26132-13.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEDRO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, ROSMERI VALDUGA

 Impulsiono o presente feito com fim de intimar o requerido para recolher 

as custas finais, conforme cálculo de folhas 281.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 869708 Nr: 9342-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES DE GUSMÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 "(...) Encerrada a fase postulatória, intimem-se os litigantes para, no prazo 

comum de cinco (05) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 211844 Nr: 22343-11.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEÓFILO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

 INTIMAÇÃO da parte Executada por seu advogado constituído nos autos, 

para pagar o débito exeqüendo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

execução forçada, além de incorrer na multa de 10% prevista no art. 

475-J do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 748216 Nr: 45509-62.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA & SCACALOSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINAG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI COVER

 Código do Processo nº 748216

Vistos,

 Intimem-se as partes para no prazo em comum de 05 dias especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, relacionando-as e justificando 

objetivamente a necessidades de sua realização, sob pena de preclusão. 

Consignando que eventual silêncio será entendido como desinteresse na 

produção probatória, bem como, renúncia a eventuais requerimentos de 

prova já formulados, autorizando o julgamento do feito, no estado em que 

se encontra.

Em caso de pretensão de produção de prova oral, as partes deverão no 

mesmo prazo arrolar suas testemunhas, para fins de adequação da pauta, 

sob pena de preclusão.

Ficando desde já as partes cientes de que deverão trazer suas 

testemunhas independentemente de intimação, salvo em se tratando de 

partes assistidas pela Defensoria Pública ou quando for realizado 

requerimento específico para que as testemunhas sejam intimadas por 

oficial de justiça, até vinte dias antes da audiência.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2014.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 903314 Nr: 32338-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERREIRA GUSMAO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Encerrada a fase postulatória, intimem-se os litigantes para, no prazo 

comum de cinco (05) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 772540 Nr: 25649-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA BONFIM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MOURA DA 

SILVA

 Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Monitórios opostos 

pela parte Ré/Embargante, e nos termos do art. 269, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por ANDREIA MESSIAS DA SILVA em desfavor de 

MARIA ROSA BONFIM-ME, constituindo de pleno direito em TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL o débito no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte 

reais) devendo o valor ser CORRIGIDO MONETARIAMENTE e acrescido 

dos JUROS LEGAIS de um por cento (1%) a.m. a partir da citação, na 

forma da fundamentação supra.Face a sucumbência recíproca, 

DETERMINO o rateio das custas processuais entre os litigantes, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo as 

partes arcar com os honorários advocatícios dos seus respectivos 

patronos.Em consequência, constituo, de pleno direito, o título executivo 

judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se o feito na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV (art. 1.102c, §3º, do CPC) – art. 

475-J do CPC.Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

22 de setembro de 2.014.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 949149 Nr: 59791-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COUROS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA 

- EPP, SANDRA MARCIA CALVI MENEGASSI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA ÇONÇALVES 

VILELA, LUIZE CALVI MENEGASSI, RODOLFO COELHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, juntar aos 

autos o comprovante ORIGINAL do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 782275 Nr: 35909-80.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICAS DINIZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS, THIAGO LUIZ PONTAROLLI

 Certifico que, será republicado apenas para a requerida a sentença de 

fls. 42/51, uma vez que não constou o nome do procurador da requerida "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 334754 Nr: 5180-13.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO, 

GLAUCO DE GOES GUITTI, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

 Impulsiono o presente feito com fim de intimar o requerido para recolher 

as custas finais, conforme cálculo da contadoria judicial de folhas 350.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 359676 Nr: 29642-34.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SUBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA

 Impulsiono o presente feito com fim de intimar o requerido para recolher 

as custas finais, conforme cálculo da contadoria judicial de folhas 356.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 764255 Nr: 16894-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CAMARGO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIZE CAMARGO DE FIGUEIREDO, DIRCE 

CAMARGO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MACIEL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS, 

HITLER PULLIG FILHO

 Impulsiono o presente feito com fim de intimar as requeridas para 

recolherem as custas finais, conforme cálculo da contadoria judicial de 

folhas 376.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 303968 Nr: 14869-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO SANTANA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, 

SILVANA DA SILVA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA, 

MARIO CARDI FILHO

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 393782 Nr: 29147-53.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI E NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI, MURILO 

CASTRO DE MELO, RONIMÁRCIO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 729335 Nr: 25333-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JORGE CONCEIÇÃO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCICIO 

ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 824416 Nr: 30478-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLINE MUNIK DURGU RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 825242 Nr: 31254-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 838030 Nr: 42753-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA DA CRUZ CARVALHO, VALDELICIA CRUZ 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 118 de 939



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 843256 Nr: 47188-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES PAULINO DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO, VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 849143 Nr: 52395-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 855269 Nr: 57737-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 857361 Nr: 59598-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 867818 Nr: 7788-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 868083 Nr: 8019-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 875815 Nr: 13974-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 878489 Nr: 15801-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENÊ DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 879499 Nr: 16498-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 880222 Nr: 16904-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME SENA FERNANDES DA SILVA, ESTHEFANE 

JOYCE ALMEIDA PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ALMEIDA P. DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 882090 Nr: 18089-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER CESAR CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 884096 Nr: 19273-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 884464 Nr: 19491-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 887440 Nr: 21548-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 889616 Nr: 22979-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO TEIXEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 898389 Nr: 28637-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 898874 Nr: 28970-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA THIMMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 901097 Nr: 30661-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 901887 Nr: 31245-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNE FONSECA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 903287 Nr: 32312-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GUSTAVO CARVALHO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARVALHO DOS REIS, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 904327 Nr: 33082-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA MARIA LIMA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 912941 Nr: 38802-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 916180 Nr: 40905-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 919997 Nr: 43435-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 360837 Nr: 30835-84.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BRAGA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 798620 Nr: 5012-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO CESAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 816245 Nr: 22691-48.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMIRDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 820101 Nr: 26338-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 827439 Nr: 33320-81.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 839344 Nr: 43874-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUCHA REGINA LOPES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 843939 Nr: 47810-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALO DA SILVA, LUCIANO GONÇALO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 
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BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 848141 Nr: 51557-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA SOUZA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 850318 Nr: 53394-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO BATISTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 871904 Nr: 10994-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DA COSTA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 872248 Nr: 11224-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 877404 Nr: 15055-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 878473 Nr: 15789-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINA MELO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 884102 Nr: 19278-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE PEREIRA TEDEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 887623 Nr: 21681-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 888262 Nr: 22052-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 892581 Nr: 24972-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 899604 Nr: 29516-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCKON STEPHANNY GARCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Intimação da parte condenada, para no prazo legal efetuar o pagamento 

da custas finais apontadas nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 755805 Nr: 7864-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARALIA FERRAZ DA SILVA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Impulsiono o presente feito com o fim de intimar as partes com relação a 

data de audiência para a oitiva de testemunhas no dia 26/03/2015 as 

14:00h na comarca depregada, conforme ofício verso fls. 113.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 916361 Nr: 41020-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY DOMINGOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo yuji yashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Positivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 860075 Nr: 1799-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DOMINGUES DEFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GOMES LINS, LUIZ 

CLÁUDIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, dar ciência 

bem como retirar a via original da documentação conforme solicitado nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 783738 Nr: 37490-33.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE ARAUJO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA

 Intimação da parte condenada para no prazo legal efetuar o pagamento 

das custas finais apontadas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 817171 Nr: 23610-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN COUTINHO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, manifestar-se nos autos acerca da 

carta precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 906713 Nr: 34717-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Positivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 871774 Nr: 10893-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URIAS RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Encerrada a fase postulatória, intimem-se os litigantes para, no prazo 

comum de cinco (05) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 716155 Nr: 10048-29.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIETE ALCANTARA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, JEAN LUIS TEIXEIRA, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMAO

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 123756 Nr: 11308-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor José Dumoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, dar 

andamento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 745523 Nr: 42672-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. ALVES ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI, IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação das partes, intime-se 

a autora para no prazo de cinco dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento deste feito requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 824646 Nr: 30691-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONICE ROSÁRIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, querendo 

impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 856149 Nr: 58510-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO

 Intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificadamente, sob pena de 

indeferimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 250119 Nr: 17225-20.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - 

SEÇÃO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES, SILVIA 

MARANHA CUPINI ASSUMPÇAO, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação nos autos, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento – artigo 267 do 

Código de processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 909037 Nr: 36176-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Encerrada a fase postulatória, intimem-se os litigantes para, no prazo 

comum de cinco (05) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 903296 Nr: 32523-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL DA ROCHA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 intimem-se os litigantes para, no prazo comum de cinco (05) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 887616 Nr: 21676-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 intimem-se os litigantes para, no prazo comum de cinco (05) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 874154 Nr: 12766-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 intimem-se os litigantes para, no prazo comum de cinco (05) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 346606 Nr: 16801-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGIBRAS EXPRESS LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, 

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação nos autos, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento – artigo 267 do 

Código de processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 795053 Nr: 1380-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. H. M. A DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 
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BIANCARDINI, IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação nos autos, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento – artigo 267 do 

Código de processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 403038 Nr: 35000-43.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA, VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI, WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO

 Certifico e dou fé que o(a) Perito(a) Designado(a) nos autos e este foi 

intimado(a) da sua nomeação. Certifico, ainda, que o(a) perito(a) aceitou a 

nomeação e apresentou a proposta de seus honorários no valor de 

R$1.000,00 (um mil reais). Aproveitando o ensejo, já intimo as partes na 

pessoa de seus advogados, para manifestar, no prazo legal, sobre o valor 

dos honorários. No caso de concordância com o valor dos honorários, 

esta deverá no prazo de 05 (cinco) dias juntar nos autos a Guia de 

Recolhimento de Depósito no valor dos honorários periciais, sob pena de 

pre

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 762449 Nr: 14972-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SILVA RIBEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DIAS MARRA

 Encerrada a fase postulatória, intimem-se os litigantes para, no prazo 

comum de cinco (05) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 820311 Nr: 26552-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA, SANDRA AGUERO 

FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, querendo 

impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 385702 Nr: 21511-36.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA, 

WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Intimação do patrono da parte RÉ para, no prazo de cinco dias, efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, determinados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 743917 Nr: 40919-42.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana paula beatriz de paulo, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR, RODRIGO POUSO MIRANDA

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, querendo 

impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 389114 Nr: 24664-77.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VALE DO GUAPORE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação nos autos, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento – artigo 267 do 

Código de processo Civil.

9ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 829249 Nr: 35068-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTONIA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 intimo o requerido a fim de que deposite os honorários periciais sob pena 

de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720542 Nr: 15969-66.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA ELETRICA DO NHANDU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA, 

KATERI DEALTINA FELSKI DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES

 intimação da parte devedora, na pessoa do seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% prevista no artigo 

475-J do CPC.

Não sendo adimplido o débito executado, intime-se os exequente para 

apresentarem cálculo atualizado do débito, acrescido da multa, vindo os 

autos, em seguida, conclusos para analise do pedido de penhora on-line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 431015 Nr: 11459-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA CARGO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO, MINA 

ENTLER CIMINI

 Certifico e dou fé, que a parte executada embora intimada nada 

manifestou, posto isso, intimo o exequente para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 399703 Nr: 32751-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACE SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA CARGO LOGISTICA E TRANSPORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINA ENTLER CIMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao exequente a fim de que apresente o cálculo 

atualizado do débito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 96407 Nr: 12083-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO 

LTDA., ALFREDO LEITE HAGE, PAULO BATISTA BARBOSA, JOSE 

GERALDO DE SABOIA CAMPOS, JOSÉ RICARDO DE MELLO, GUILHERME 

ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 377824 Nr: 14096-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W4 CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES, Carolina Perri Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO NAHSAN

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836705 Nr: 41642-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDINA ALVES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 728692 Nr: 24631-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARKIN BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCD SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GIANNOBILE MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720985 Nr: 16462-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOMED SINTESE PRO HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESIEL DE SOUZA RODRIGUES, 

ROSANGELA CRISTINA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para a parte autora informar se fornecerá meios ou efetuar o 

depósito do valor da diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, apresentando o COMPROVANTE ORIGINAL nos termos 

da Portaria da DF. (Banco do Brasil – Agência 3834-2 - C/C 14.239-5)

A tabela com os valores das diligências dos oficiais de justiça se encontra 

no site www.aojuc.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 11182 Nr: 3134-37.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGO KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOCÁDIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, JOSÉ 

ROBERTO GOMES ALBÉFARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES

 Intimação para a parte autora informar se fornecerá meios ou efetuar o 

depósito do valor da diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, apresentando o COMPROVANTE ORIGINAL nos termos 

da Portaria da DF. (Banco do Brasil – Agência 3834-2 - C/C 14.239-5)

A tabela com os valores das diligências dos oficiais de justiça se encontra 

no site www.aojuc.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847354 Nr: 50868-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818490 Nr: 24832-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 776541 Nr: 29862-90.2012.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836671 Nr: 41611-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CAMPOS VILELA, SANDRA MARIA DA SILVA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES

 Certifico e dou fé, que a contestação e a impugnação a contestação 

foram apresentadas no prazo legal. Posto isso, intimo as partes para 

querendo, apresentarem as provas que pretendem produzir no prazo 

legal. Nada sendo requerido, o que deverá ser certificado, voltem 

conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 380462 Nr: 16300-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BIAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCP TAPAJOS ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCILA GRACIANI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 369960 Nr: 6397-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELA JÚLIA SILVEIRA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA ZARDO AZARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SORIANO 

MARMORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 438000 Nr: 15661-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSANA MARCIA ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO, 

FERNANDA TOMAZ MENDES, MARCELO AMBROSIO CINTRA, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 446653 Nr: 20920-40.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE MATO GROSSO, NADYA MARIA 

SILVA, JOACIR FERREIRA DA CUNHA, RUI PLÁCIDO NUNES, LUIS 

CLÁUDIO TATEHIRA, ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA, ELIANE SANTOS 

DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDUARDO 

LUIZ ARRUDA CARMO, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS, 

SANDRA REGINA TATEIRA DE ARRUDA, THAIS DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS, WILKER CHRISTI CORREA

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726825 Nr: 22660-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, GRACIELY 

MARIANA CARDOSO PICCINI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FELIX LTDA, DANIEL BATISTA FELIX 

GONÇALVES, SIMONE BATISTA FELIX GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736119 Nr: 32518-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO TABOADA BENITES, REGINA CÉLIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DA SILVA E SOUZA, JAIME SILVA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE JAMES MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA, ZELCY LUIZ DALL'' ACQUA JUNIOR

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804569 Nr: 11034-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JOSE MUNGO, JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL MARAKA LTDA, GERMANO TONIAL, 

EDELMAR LUIZ TONIAL, DURVALINO GUIDES, BRASHOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLSER PARADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI, JARBAS LEITE FERNANDES, MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO, RODRIGO ALVES SILVA, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804718 Nr: 11182-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEANDERSON DE QUEIROZ LESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 841679 Nr: 45887-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E 

LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO TRANSSUL TRANSPORTE E 

LOGISTICA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844359 Nr: 48183-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, AM PM 

COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA., JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 863523 Nr: 4435-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO LUIZ DE SOUZA AMORIM, MARCELA MARIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIONE MENDES DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 880071 Nr: 16813-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO MOLOSSI- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 893748 Nr: 25734-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONY CESAR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA, MARIO 

BENJAMIM BATISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 903018 Nr: 32105-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, EMIVAG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA, 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910757 Nr: 37381-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES DE MIRANDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MODESTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 915918 Nr: 40773-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 

DE GESSO E PLACAS LTDA .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGÉLICA GRÉCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828927 Nr: 34773-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CANDIDO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941339 Nr: 55370-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE 

ARMARINHOS EIRELI, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ - UNIC - UNIJURIS, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINE - UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Contestação de fls. 36/90, foi apresentada no 

prazo legal, posto isso impulsiono os autos a parte autora para 

manifestação.

Rodrigo Moreira

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852033 Nr: 54900-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER LEITE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Impulsiono os autos as partes para manifestação acerca do laudo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 725728 Nr: 21471-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYCON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAOZIL FERREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 141849 Nr: 26405-65.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 857890 Nr: 60089-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE BOEIRA DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a contestação foi oferecida no prazo legal. Posto 

isso, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79000 Nr: 5368-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA MONTEIRO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO LEOPOLDO 

TENUTA

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943137 Nr: 56405-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FIGUEIREDO DA CRUZ, JUCELIA CRISTINA DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a contestação foi oferecida no prazo legal. Posto 

isso, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 885089 Nr: 19914-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

JULLIO CESAR DE CAMPOS SILVA, JUCIELLY AUREA ORLANDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR, 

DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 843058 Nr: 47000-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE LIMA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO EULÁLIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 44957 Nr: 12098-77.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSERJUP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE ARAÚJO DOS SANTOS, 

GUTTEMBERG HENRIQUES DE MIRANDA, CÉLIA MARIA BRUCK, MÔNICA 

DE ARRUDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME PENARIOL DE ROSATO, 
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KARINA PELOI BOCCHESE, MIGUEL SOUZA FERRI, ROSÂNGELA LÚCIA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A. G. QUEIROZ, 

EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JÚNIOR, JULIO KIRZNER 

DORFMAN

 Intimo a parte autora para manifestação acerca das correspondências 

devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 724432 Nr: 20093-92.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMAR LUSIENE DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNAÍRA RODRIGUES 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestação acerca da Correspondência 

Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771239 Nr: 24297-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO FARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MAURICIO ALVES 

ATIÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da certidão 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732447 Nr: 28630-77.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIANA NUNES NEVES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE, 

GUSTAVO AMATO PISSINI

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca do 

cumprimento espontâneo da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942761 Nr: 56227-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARANTES E NOVAIS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES

 INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu procurador para sanar a 

irregularidade explicitada fazendo o depósito das custas iniciais, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base 

no art. 284 parágrafo único, do CPC.

Após, cumpridas as determinações, apensem-se estes autos aos da 

Execução n° 33144-44.2009.811.0041, cód. 400429 (nº antigo 930/2009), 

certificando sua tempestividade, conforme determina o item 6.16.1.5 da 

CNGC, verbis:

“6.16.1.5 – Os embargos do devedor devem ser previamente distribuídos e 

preparados. Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão 

ser registrados, autuados, apensados aos autos principais e subirão à 

conclusão, após certidão de sua tempestividade.”

Decorrido o prazo, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 83493 Nr: 9587-72.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ARANTES FERREIRA, ELEONOR BASSITT 

FERREIRA, ARTUR CONY CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVÁRO FERREIRA NETO, ANDRÉ 

CASTRILLO, ARTUR CONY CAVALCANTI, LUIZ CÉSAR PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Aurélio Gonçalves 

Pariz, JORGE ELIAS NEHME, MANOEL OURIVES FILHO, NELSON 

FEITOSA, ROMEU DE AQUINO NUNES, ROSALVO PINTO BRANDÃO

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da petição 

do réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 862070 Nr: 3333-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Impulsiono os autos a parte requerida a fim de que deposite os honorários 

periciais sob pena de preclusão da prova.

Intimo ainda as partes para que em 10 (dez) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 421, parágrafos 1º, 

I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 719478 Nr: 15063-76.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALIM JORGE SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO PINHEIRO 

GONSALVES

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca do 

cumprimento espontãneo da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 438940 Nr: 16115-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR GOMES LEITE, ESPOLIO DE AMIR ARANTES 

PIRES, LUZIA GONÇALVES PIRES, EDIVAL CASTRO, ESPOLIO DE 

MARCOS CESAR CUZZATI, VANESSA CAIRES DE LIMA, MARIA 

LINHARES QUESSADA, OZAIR PAINS DE SOUZA, SEBASTIÃO HONORIO, 

VALDIR BRUN, MARIA DE FATIMA E SILVA MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 125519 Nr: 13704-72.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA CORREA DE MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 371241 Nr: 7846-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EMÍLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 403942 Nr: 35920-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 425932 Nr: 9065-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA, 

ADRIANA FLORENTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO, 

HUNNO FRANCO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 452847 Nr: 24853-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN FOR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721945 Nr: 17466-18.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO, 

JULIANO DIAS CORREA, MANOEL JOZIVALDO TAVARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721950 Nr: 17471-40.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 29485-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOLMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA, LAUDEMIO DA COSTA, MÁRCIA ARAÚJO DANTAS, RONALDO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CAMILO, GUSTAVO 

LEONEL CELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804713 Nr: 11177-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE MASTRI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844304 Nr: 48138-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos à parte autora para manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 868671 Nr: 8491-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO RAZENTE, PATRÍCIA LIGIA DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação 
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acerca do pedido de fls. 55/62.

13ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 326619 Nr: 26210-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE EVANGELHO DA PAZ - CEPAZ, 

RUTH ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de julgamento antecipado de fls. 75/76, vez que a relação 

processual sequer foi formada, consignando, todavia, a desnecessidade 

de expedição de mandado de imissão na posse, vez que as chaves do 

imóvel já foram entregues.

Intime-se a parte autora pessoalmente para providenciar o regular 

andamento do feito, inclusive para cumprir o item III do despacho de fl. 72 e 

despacho de fl. 80, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, com fulcro nos Art. 267, do Código de Processo Civil.

Com os valores atualizados nos autos, expeça-se mandado de citação.

Caso contrário, volte-me conclusos

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 952682 Nr: 1310-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GOMES ROSA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No caso dos autos não verifico a presença do perigo da demora, 

inexiste nos autos prova inequívoca acerca da impossibilidade da 

Requerida em reparar os alegados danos materiais decorrentes do furto 

em caso de eventual sentença de procedência, não havendo, a princípio, 

prova da sua insolvência que em tese justificaria uma determinação no 

sentido de garantir a lide, caracterizando a inexistência do periculum in 

mora.Ademais, o furto ocorreu em 22/02/2014 (fl. 29) e a parte autora 

ajuizou a ação somente em janeiro de 2015, sendo que ela suportou o 

ônus do furto até o momento e não demonstrou que não pode esperar a 

sentença de mérito.Nesse contexto, ausente os requisitos da fumaça do 

bom direito e do perigo da demora, conforme o art. 273 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.Cite-se a 

Requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias, cientes 

de que, não contestada esta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (arts. 285, 297 e 319 do 

CPC).Apresentada a contestação com preliminares ou novos documentos, 

à parte Autora para impugnação, no prazo de 10 dias, e após 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 940297 Nr: 54737-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FARIAS FILHO, IZABEL DO CARMO DIAS 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA, 

SOÉLITA DAYANE MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 273, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada (item 35, fl. 148), determinando às Requeridas 

que se abstenham de incluir o nome dos Autores nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, em relação a possíveis débitos 

relacionados ao contrato discutido nesta ação.Intime-se as partes desta 

decisão.Aguarde-se a contestação das Requeridas e volte-me conclusos 

para apreciação dos demais pedidos de antecipação de tutela.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 467905 Nr: 34566-20.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

 Vistos,

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que a 

torna isenta das custas e honorários sucumbenciais, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 912668 Nr: 38642-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROMIDIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a contestação e 

documentos de fls. 36/56, no prazo de 05 dias, caso queira.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 906715 Nr: 34719-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

BROMIDIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO O. MARTINS, RAUL ANTONIO 

SARAIVA, CEIDE DIAS FRANCO, FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, 

DOMINGOS SAVIO MACIEL PINHEIRO, FRANCISCO CHAGAS SILVA, 

RICARDO RESENDE SILVA, MARIA ISABEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 77, vez que o processo possui sentença 

proferida às fls. 75/76.

Certique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 17147 Nr: 38-72.2001.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, procedo a intimação do advogado Fábio de Sá 

Pereira para extração de cópias dos autos conforme solicitado, no prazo 

de 5 dias.

 

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 30164 Nr: 8841-39.2004.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli dos Reis Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S/A DE 

CRÉDITO IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR, 

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS, 

ROGERIO DE SÁ MENDES, SILVANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 Certifico e dou fé que, procedo a intimação do advogado Luiz Roberto 

Obersteiner para ter vistas dos autos conforme solicitado, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Figueiredo

 Cod. Proc.: 351689 Nr: 22025-23.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIL MORAES FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Certifico e dou fé que, procedo a intimação da parte requerida para 

extração de cópias dos autos conforme solicitado, no prazo de 5 dias.

14ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 917219 Nr: 41580-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente impugnar contestação.

 

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 71242 Nr: 3165-23.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUARELA TINTAS - DOMINGUES & LIMA LTDA, LUIZ 

MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOACRE LTDA, BASF 

S/A, ANA PAULA ZANETTI FEUSER, JOSE ANTONIO PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. FILHO, VANIA KIRZNER 

DORFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM, 

ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM, ALINE RODRIGUES, EDSON JOSE 

CAALBOR ALVES, KELLY CRISTINA MENDES SOUZA, LAÍS 

ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA, MARCELO ANGELO DE MACEDO, 

YANOMANI CARDOSO ROSA

 Fica devidamente intimado o Dr. YANOMANI CARDOSO ROSA, para que 

no prazo de 24:00 horas, devolva os autos supra mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 813706 Nr: 20175-55.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJMDR, SCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR, TENARESSA 

A. A. DELLA LÍBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 requerente manifestar sobre ofício em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 905713 Nr: 34037-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DAMIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Requerente impugnar contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 766366 Nr: 19117-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉZIO DARI NITSCHE, LORI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente manifestar em cinco dias, sobre carta precatoria devolvida,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 933451 Nr: 51149-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINDA LACERDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 930231 Nr: 49448-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLANCELIO SANTOS LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 888259 Nr: 22049-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANSLEY VINICIUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 805364 Nr: 11828-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEVALDO RAMOS DA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA, MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, JULIANA 

MARTINS DA SILVA, LEONARDO SULZER PARADA, Lorena 

Larranhagas Mamedes, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, TIAGO 

AUED

 REQUERENTE IMPUGNAR CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 910168 Nr: 36939-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY ADRIANO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 905853 Nr: 34139-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FREIRE DE BRITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 825252 Nr: 31264-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO E BENEDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar em 05 dias sobre a informação do Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 385593 Nr: 21447-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L R DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA ALMEIDA DE SENE DAS NEVES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar em 05 dias sobre a informação do Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 789037 Nr: 43036-69.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME, SIMÃO 

JOÃO MURAD DOGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 requerente manifestar em cinco dias, sobre correspondência deolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 452716 Nr: 24777-94.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS LUAN CAMARGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR RIZZIERI, SIRLEI 

CABRAL MORAIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar sobre informação do Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 925764 Nr: 46991-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 777604 Nr: 30972-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCALINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEROLA MODA INTIMA COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

BARROS, DENIS DONAIRE JUNIOR, LEANDRO MARCANTONIO, MILENA 

LOPES CHIORLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar sobre a informação do Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 939360 Nr: 54283-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMOSO ALIMENTO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCASIN COM. IND. E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 134 de 939



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar sobre a informação do Correio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 399722 Nr: 32753-89.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CEZARIA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA

 requerido manifestar em cinco dias sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 899878 Nr: 29752-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TELMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA, Manuella Cardozo Torres, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 936643 Nr: 52913-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON DE SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Requerente Impugnar Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 780757 Nr: 34325-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar em cinco dias, sobre informação do Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 936612 Nr: 52893-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, ELSE DE CAMPOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUIDALVO ALVES DE ALMEIDA, J. MARQUES 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MORELLI DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 306431 Nr: 15899-88.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S. S, G. P. S. S, D. P. S. S, C. E. P. S. S, MEDÉRICA 

RODRIGUES DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO, ELIANE GOMES FERREIRA, GLAZIANE TEIXEIRA DA 

SILVA, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA, PAULA FERREIRA 

QUEIROZ, VANESSA DE HOLANDA TANIGUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS, GLAUCO DE GOES GUITTI, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON, MARIA ILMA NORONHA BELO, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

 requerente retirar ofício em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 376907 Nr: 3075-83.1996.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Raquel Romero Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE, SAMUEL 

RICHARD DECKER NETO, WILBER NORIO OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerente manifestar no prazo de 05 dias, sobre a informação do 

Correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 326336 Nr: 25959-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 exequente manifestar sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça, em cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344940 Nr: 14928-69.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANDRÉ GUAPO - ME & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE, JANE CLAIR 

ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 requerente manifestar em cinco dias, sobre informação do correio fls. 

110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 367679 Nr: 5804-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE, MARIA DO CARMO MARTINS 

FRANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM EMPREENDIMENTOS LTDA, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR, 

MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO, 

PAULO SERGIO MISSASSE

 Embargante para em cinco dias, informar CEP- dos requerentes, ou retirar 

carta de intimação de audiência, para cumprimento.

20ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 828763 Nr: 34610-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SORGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863637 Nr: 4531-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR MACHADO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 816005 Nr: 22453-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO

 Nos termos do Art. 1º, inc. XII da Portaria n.º 3/2014/20ª Vara Cível, 

impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 888407 Nr: 22167-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DA SILVA CRISTALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754900 Nr: 6899-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO FERREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ, EDSON 

LUIZ PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN, Paula 

Ferreira Neves Sodré

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 881911 Nr: 17960-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA LIMA DE MATOS, EDINALVA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA, Lucimara Cristina, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, procedendo a intimação da parte autora, para 

no prazo legal, impugnar a contestação acostada às fls. 32/51 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709920 Nr: 2831-32.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD IMOBILIARIA, ELMO ENGENHARIA LTDA, 

WAGNER FERREIRA DA SILVA, DEUSENI FELIZ COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1º, inc. XII da Portaria n.º 3/2014/20ª Vara Cível, bem 

como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, devendo intimar 

a parte autora, para no prazo legal impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 440814 Nr: 17437-02.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ELIAS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas na pessoa de seus advogados, para no prazo de 10 (dez) dias, 
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manifestarem-se sobre o documento juntada às fls. 152/153. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 272969 Nr: 3605-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA RITA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOAO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA NICOLETTI 

PILLON GARCIA, VANDERLEY SOUZA AMORIM

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar 

sobre a petição juntada à fl. 168, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 889985 Nr: 23208-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. SUPERMERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 372204 Nr: 8658-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY BENEDITO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDIF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES

 Quanto ao pedido de fls. 79-81, nos termos do art. 475 – I e art. 475 – J, 

ambos do CPC, tratando-se de execução de valor líquido, determino seja 

intimada a Executada por Carta com AR, vez que não tem Advogados 

constituídos nos autos, para que efetue o pagamento dos valores 

apontados nos cálculos apresentados pelo Exequente, em quinze (15) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

posto à Execução (art. 475-J, caput, CPC).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito executado, valor que somente será devido se 

não houver o pronto pagamento pela Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 720151 Nr: 15590-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS, LEINE CARLA 

MONTEIRO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU REYES, SIMONE MOURA DE 

ARAÚJO REYES, GIAN CARLOS LEÃO PRESA, FABIANA HERNANDES 

MERIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA NEVES DE CARVALHO 

PERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAZIA ALVES 

ALENCAR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, ELARMIN MIRANDA, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar 

sobre a petição juntada à fl. 452, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 831939 Nr: 37557-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LERINDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO 

LTDA, NOBRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO GUSTAVO ALMEIDA 

LEITE, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE, LUIZ CLÁUDIO 

NASCIMENTO, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 880648 Nr: 17179-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DOS SANTOS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 888473 Nr: 22225-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910664 Nr: 37309-61.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARVALHO LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BATISTA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 833597 Nr: 38990-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CÉSAR MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905433 Nr: 33856-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR NEVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785461 Nr: 39311-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CARLOS TENUTA, TEREZINHA DORILEO 

TENUTA, TANIA MARIA TENUTA, ANTONIO CARLOS TENUTA, REGINA 

FÁTIMA TENUTA SANCHEZ, JOSÉ AUGUSTO TENUTA, EDSON TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 Nos termos do Art. 1º, inc. XII da Portaria n.º 3/2014/20ª Vara Cível, 

impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 936063 Nr: 52614-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ODISSEIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO, 

GISELA ALVES CARDOSO

 Certifico e dou fé que Impugnação à Contestação de fls. 131/139, foi 

apresentado tempestivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 847964 Nr: 51388-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDA TEREZINHA WINTER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO

 Certifico e dou fé que Impugnação à Contestação de fls. 47/58, foi 

apresentado tempestivamente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 866949 Nr: 7139-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALEXSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA

 Certifico e dou fé que Impugnação à Contestação de fls. 116/121, foi 

apresentado tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952121 Nr: 1012-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDE DE ARRUDA SALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, DEFIRO A LIMINAR 

pretendida e DETERMINO que a ré CAB CUIABÁ S/A – Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto se abstenha de suspender o 

fornecimento de água para a unidade consumidora matricula nº 80120-8 

como conseqüência do não pagamento das faturas discutidas nesta 

Ação, bem como de inserir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso 

descumpra a presente desta decisão, sem prejuízo da configuração do 

crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), o que faço com base 

no art. 273, c.c. art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil.CITE-SE para 

responder, em quinze (15) dias, consignando no mandado a advertência 

de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC, arts. 285 e 319).Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar ou 

documentos, em seguida, à autora para, no prazo de dez (10) dias, para 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

Julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 
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cinco (05) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de indeferimento.Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863870 Nr: 4700-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIXO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Certifico que o movimento "Certidão", de 03/12/2014, foi disponibilizado no 

DJE nº 9434, de 05/12/2014 e publicado no dia 08/12/2014,Certifico ainda, 

que a AUTORA devidamente intimada, por meio da publicação, deixou 

transcorrer in albis, o prazo para impugnar a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 240530 Nr: 3210-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE BENS E SHOPPING CENTERS - 

ABSC S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIMAR ALVES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Zamar Taques, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o executado deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar o valor bloqueado via Bacenjud. Certifico, contudo, que o 

nome do recebedor constante no AR, é diverso do nome da Executada, 

desta forma impulsiono o feito para intimar a parte autora para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 912782 Nr: 38716-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA, JOSE LUIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA

 Certifico e dou fé que Impugnação à Contestação de fls. 223/240, foi 

apresentado tempestivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849378 Nr: 52597-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA GOMES BOBATO, CELSO BOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Certifico e dou fé que Impugnação à Contestação de fls. 368/383, foi 

apresentado tempestivamente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 356826 Nr: 27430-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFN PÚBLICIDADE PROMOÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE, 

MÔNICA WOLF DINIZ DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN, PATRICK ALVES COSTA

 Nos termos do Art. 1º, inc. XII da Portaria n.º 3/2014/20ª Vara Cível, 

impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora ECAD ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 847964 Nr: 51388-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDA TEREZINHA WINTER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849378 Nr: 52597-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA GOMES BOBATO, CELSO BOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863870 Nr: 4700-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIXO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 
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provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 866949 Nr: 7139-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALEXSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 912782 Nr: 38716-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA, JOSE LUIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 704909 Nr: 39578-15.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAQUESHI ENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA VIANA RABELO, CARLA CRISTINA 

DE OLIVEIRA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar 

sobre a exceção de pré – executividade juntada às fls. 23/35, no prazo de 

10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 936063 Nr: 52614-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ODISSEIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO, 

GISELA ALVES CARDOSO

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 327901 Nr: 825-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIOTERM DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PELLEGRINI NEVES, 

JULIANA MASSIERO VANZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1º, inc. XII da Portaria n.º 3/2014/20ª Vara Cível, 

impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8980 Nr: 11328-55.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTOFADOS MANNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINDOWS COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DA ROCHA 

ROSLINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, a retirar a(s) CARTA(S) 

PRECATÓRIA(S) EXPEDIDA(S), devendo comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de TRINTA (30) DIAS. Caberá ainda à parte autora 

instruir a missiva com as cópias necessárias (inicial, procuração, 

contestação, etc, consoante disposto no art. 202 do CPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 377530 Nr: 13662-13.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POIT LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, a retirar a(s) CARTA(S) 

PRECATÓRIA(S) EXPEDIDA(S), devendo comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de TRINTA (30) DIAS. Caberá ainda à parte autora 

instruir a missiva com as cópias necessárias (inicial, procuração, 

contestação, etc, consoante disposto no art. 202 do CPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 399898 Nr: 32679-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HENRIQUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE TOKKO TAKIMOTO, MAURO 

TAKIOMOTO, ROSANA DE ALMEIDA BARBOSA TAKIMOTO, IVAN 

GAVIOLI, MARIA JERONIMA ARTERO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 
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ALMEIDA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA, JOSE WILZEM MACOTA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, a retirar a(s) CARTA(S) 

PRECATÓRIA(S) EXPEDIDA(S), devendo comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de TRINTA (30) DIAS. Caberá ainda à parte autora 

instruir a missiva com as cópias necessárias (inicial, procuração, 

contestação, etc, consoante disposto no art. 202 do CPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 766992 Nr: 19788-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO LOTUFO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GUIDA GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, a retirar a(s) CARTA(S) 

PRECATÓRIA(S) EXPEDIDA(S), devendo comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de TRINTA (30) DIAS. Caberá ainda à parte autora 

instruir a missiva com as cópias necessárias (inicial, procuração, 

contestação, etc, consoante disposto no art. 202 do CPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 914833 Nr: 40048-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DAMIAO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, a retirar a(s) CARTA(S) 

PRECATÓRIA(S) EXPEDIDA(S), devendo comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de TRINTA (30) DIAS. Caberá ainda à parte autora 

instruir a missiva com as cópias necessárias (inicial, procuração, 

contestação, etc, consoante disposto no art. 202 do CPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918083 Nr: 42135-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI E LD COMMODIETIES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEFERSON HOPPE, MICHELE FANZELAU 

HOPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte autora na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, a retirar a(s) CARTA(S) 

PRECATÓRIA(S) EXPEDIDA(S), devendo comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado no prazo de TRINTA (30) DIAS. Caberá ainda à parte autora 

instruir a missiva com as cópias necessárias (inicial, procuração, 

contestação, etc, consoante disposto no art. 202 do CPC). Nada mais.

21ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778700 Nr: 32121-58.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIGOMAR PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Requerente para no prazo de 10 dias apresentar memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949976 Nr: 60364-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como de 

recolhimento do valor das custas ao final. Intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de trinta (30) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, do 

CPC).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 828805 Nr: 34653-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA, AVAIR GERMANO 

DE FREITAS, ANISIO ALVES RADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RONALDO RAMOS, SANDOVAL VIEIRA 

SILVA JUNIOR, JULIANA DOMINGUES GARCIA DE MELO, LUCAS DA 

SILVA LOBATO, LUCIANA DE AGUIAR MELO, GUSTAVO TIAGO DA 

SILVA ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 131. Intimar ainda a 

requerida sobre correspondência de fls. 130 e 132, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 951507 Nr: 676-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE 

REVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MESSIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VILA 

REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA contra ato 

acoimado de ilegal, em tese, praticado pelo DIRETOR DE LICENCIAMENTO E 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE – JACKSON MESSIAS DE SOUZA .

 Atualmente, no âmbito do TJMT compete à Vara Especializada do Meio 

Ambiente:

 “Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.”

A competência em razão da matéria é de natureza absoluta, razão pela 

qual se permite o seu conhecimento e a correção da distribuição de ofício.
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 Ante o exposto, declaro a incompetência deste juízo e determino a 

remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 762003 Nr: 14505-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR, TRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC, NAIME MÁERCIO MARTINS MORAES, NAIME 

MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 88. Intimar ainda a 

requerida sobre correspondência de fls. 89/90, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 952120 Nr: 1011-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE VIOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO MILITAR MARECHAL DUTRA - MSMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com amparo, no Art. 84, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

específica para o fim de determinar que o réu promova, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da intimação, a disponibilização de todos os 

documentos escolares da aluna LILIANE VIOTTO DOS SANTOS, sob pena 

de responder por multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).Findo 

o prazo retro estipulado, cabe à parte autora, mediante requerimento a ser 

protocolado na secretaria da instituição, fazer, em igual prazo, a retirada 

do referidos documentos. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo constar 

as advertências do artigo 319 do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430090 Nr: 11013-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENALUX IND. E COM. DE LUMINOSOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, JOSE ROBERTO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI, 

FRANCISCO ANIS FAIAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MANUEL DE 

AMORIM, DALTON ADORNO TORNAVOI, Feliciano Lyra Moura, 

LIRANI FERREIRA RODRIGUES DE LIMA, LUZIA ANGELICA A. 

GONÇALVES

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerida ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 206.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778375 Nr: 31778-62.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JOANIR CARDOSO, JONATHAN NASCIMENTO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RABELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o requerido ser intimado na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de fls. 133, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881973 Nr: 17998-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES, CID IMOVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA, ANTONIO 

OLTRAMARI GOTARDO, BALDUINA TEREZINHA MAFFISSONI GOTARDO, 

LUIZ ANTONIO GOTARDO, JUCELIA NATALINA VENTURIN DA SILVA 

GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) do requerente para, 

recolher o valor referente à diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do Mandado, no prazo de 05 (CINCO) dias, devendo ser 

apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo caixa, sendo 

vedado o recolhimento por transferência on line ou por depósito em 

envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia do 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922862 Nr: 45150-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH DE CARVALHO CARIOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR DA SILVA ARRUDA, CONSORCIO VLT 

CUIABA - VARZEA GRANDE, L. C. QUADRI TRANSPORTES ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, SARIOLLI CORRETORA DE 

SEGUROS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 185/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886407 Nr: 20832-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA LTDA, 

LEONILDA MARIA ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINÉIA LUCIA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da requerente para manifestar sobre as respostas obtidas 

pelas empresas referente ao endereço da parte requerida, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881430 Nr: 17650-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, RUBENS GASPAR SERRA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840675 Nr: 45028-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, JORGE 

ARANTES MENDES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA JJ DE CARGAS 

RODOVIÁRIAS LTDA, ANDERSON KRENZLIN BOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936856 Nr: 53034-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO EDUARDO WASILEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SORAIA WASILEWSKI 

ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o requerente ser intimado na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944245 Nr: 57008-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARA VIEIRA WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 883259 Nr: 18719-36.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BALBINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN SILVA DE OLIVEIRA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimados na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 85/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902721 Nr: 31861-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON ROBERTO OLDEMBURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o requerente ser intimado na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940459 Nr: 54821-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMA 

HIDRAULICOS - ME/HIDRAUGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a requerente ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931666 Nr: 50198-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS TELÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o requerente ser intimado na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 939523 Nr: 54339-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO STELLA RIBAS, ODÍLIA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o requerente ser intimado na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre correspondência devolvida de fls. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 900418 Nr: 30142-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO 

BANCÁRIO DO EST. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, 

CLARO S.A., VITAL TELEFONIA, CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE 

CELULARES LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA IGNOTTI FAIAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRIGIDA BERNARDO 

REVEILLEAU, DAIANE DAMBROS SCHMIDT, KAREN BADARÓ VIERO, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 428400 Nr: 10140-41.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE, 

GUSTAVO AMATO PISSINI, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo o autora ser intimado na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada às fls. 

279/286, postulando o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818242 Nr: 24620-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO MARQUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA

 Vistos, etc...

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bv Financeira s/a em 

face de Mario Antonio Marques de Abreu, já qualificados.

Às fls. 34/36 foi deferida a liminar e afastada a possibilidade de conexão 

com o feito revisional em trâmite na 2ª Vara Esp. de Direito Bancário.

Às fls. 75 houve o cumprimento da liminar de busca e apreensão 

(18/12/2014) e às fls. 76 a citação do réu.

Às fls. 77 pugna o requerida pela devolução do bem, ante o decurso do 

prazo para o cumprimento do mandado, de modo que tal ato afronta o 

Provimento 13/2007-CM, conforme já exposto às fls. 66/67.

Indefiro a restituição do bem, vez que o fato de não ter o Oficial de Justiça 

devolvido o mandado no prazo estipulado em lei, não causa nulidade 

insanável que gere, como consequência, a devolução do bem, já que, 

conforme expressamente disposto em lei, tal ato (de restituição) ocorre 

apenas no caso de pagamento integral do débito, o que não ocorreu no 

caso em tela.

Transcorrido o prazo para purgação e/ou contestação, devidamente 

certificado, conclusos para consolidação da posse, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448634 Nr: 22046-28.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIC TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM, 

JAIR DEMÉTRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA 

CAMPOS, FLAVIO LOPES FERRAZ

 INTIMAÇÃO DO SENHOR ADVOGADO BRENNO DE PAULA MILHOMEM, 

OAB/MT 17.720, PARA, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS CÓDIGO 448634 E 700586 A 

ESTE JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT, SOB PENA DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 196 

DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700586 Nr: 35209-75.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIC TRANSPORTES LTDA, NELSON PEREIRA 

GONÇALVES, NILSON ARAÚJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM, 

JAIR DEMÉTRIO, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES

 INTIMAÇÃO DO SENHOR ADVOGADO BRENNO DE PAULA MILHOMEM, 

OAB/MT 17.720, PARA, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS CÓDIGO 448634 E 700586 A 

ESTE JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ/MT, SOB PENA DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 196 

DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810835 Nr: 17330-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA 

ESCRITORIO LTADA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida, FÁBIO MOREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826218 Nr: 32160-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM - 

SICREDI MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFISIO DE SOUZA GRIGGI EIRELI ME, EFISIO DE 

SOUZA GRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...Junte-se a petição que se encontra na contracapa dos autos 

protocolo n. C870897, na qual junta substabelecimento em favor da 

advogada Vanessa Rocha de Oliveira.No mais, cumpra-se o despacho de 

fls.104/104v, cujo teor transcrevo:"Vistos etc.Junte-se a petição que se 

encontra na contracapa dos autos prot.n.C868574, a qual não conheço 

posto que firmada por advogada sem poderes.Tratam os autos de Ação 

de Busca e Apreensão com a liminar deferida às fls. 73/74, parcialmente 

cumprida aos 08/11/2013 (certidão fl. 80), encontrando-se pendente a 

apreensão do CAMINHÃO FORD CARGO 4331 S 4x2 MAXTON, placa: 

NCP8082.Às fls. 103 manifesta-se o requerente pugnando pela restrição 

do bem via Renajud e adjudicação do reboque apreendido aos 01/11/2013, 

reiterando os pleitos formulados às fls. 91/95. Contudo, ante as alterações 

inseridas no DL 911/69 com a Lei n. 13.043 de 2014, o qual passa a dispor 

em seu Art. 2o que ,, razão pela qual indefiro a adjudicação do bem 

apreendido, principalmente, pela não citação da parte adversa, o que 

acarreta impedimento na consolidação, posto que ainda permanece o 

direito do réu em purgar a mora.Desentranhe-se o comprovante de 

diligência de fls. 78 para nova tentativa de citação dos requeridos e de 

cumprimento da liminar quanto ao CAMINHÃO FORD CARGO 4331 S 4x2 

MAXTON, placa: NCP8082 (demais características na inicial), o qual 

deverá ser cumprido nos endereços dispostos na inicial e naquele 
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informado pela DRF, cujo espelho segue RUA 4, N.25, CASA 27, COND. 

BEIJA FOR, J. UBURAJARA.Após o ato supra e em sendo negativo, 

procederei o RENAJUD.Cumpra-se."Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755816 Nr: 7876-80.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENISLAINE WALÉRIA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS LOIDE LACERDA DA 

SILVA, NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS

 Intimação dos requeridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca da proposta de acordo de fls. 261/262.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 809880 Nr: 16368-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 775505 Nr: 28764-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANIR FORTUNATA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770513 Nr: 23537-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls. 107 acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416830 Nr: 4407-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS, Ñ PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS, ELIZETE 

APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855111 Nr: 57591-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de 

suspensão deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747683 Nr: 44937-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. T. PEREZ JÚNIOR E CIA LTDA, JOAO 

BAPTISTA TARELHO PEREZ JUNIOR, PATRICIA CALIANI PEREZ, MARIANA 

CRISTINA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735422 Nr: 31773-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ALTYERES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de 

suspensão deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945422 Nr: 57667-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YKARO PINHEIRO GOMES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 NOTA AO ADVOGADO DO AUTOR: DR. ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, 

OAB/MT n°: 9.948-A : Deverá, no prazo legal, cumprir o mandado 

expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 726800 Nr: 22631-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I K DA S. SOUZA, IZAUL KARLOS DAS S. 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre certidão de fl.111 e indicar bens 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 738556 Nr: 35135-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LDTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818223 Nr: 24603-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO MORISHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA AO ADVOGADO DO AUTOR: DR. CELSO MARCON, OAB/MT n°: 

11.340-A : Deverá, no prazo legal, cumprir o mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 785635 Nr: 39504-87.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ, 

FABIANIE MARTINS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES, GUSTAVO AMATO PISSINI, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES, SERVIO TULIO DE BARCELOS

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação de fl.582 e intime-se a autora para manifestar 

sobre depósito de fl.584 e se tem por satisfeita com a obrigação. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 347208 Nr: 17255-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHN PESCA GAMES UTILIDADES LTDA - ME, 

MARIA DE LOURDES ROSA DE OLIVEIRA GALVÃO, LEONICE BORGES DE 

CARVALHO, ELIEL OLIVEIRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 Vistos, etc.

Defiro a dilação de fl.234 por trinta dias. Após, diga-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761753 Nr: 14242-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ARAUJO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar 

demonstrativo de débito atualizado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 861287 Nr: 2746-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM MICHELLY SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 759896 Nr: 12227-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CARAM LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos, etc.

As pesquisas pretendidas às fls.81 e verso, já foram realizadas nos 

autos. Assim, deverá o credor indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 869765 Nr: 9390-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVANALDO JOSÉ GARCIA DE ARAÚJO - 

EPP, DEISI MARA DE LAIMA, ERIVANALDO JOSÉ GARCIA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão acostada nos autos, a parte autora foi intimada através 

de seu advogado, que não manifestou nos autos, ficando inerte. Assim, 

intime-se o autor, para manifestar nos autos em quarenta e oito horas, sob 
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pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 917227 Nr: 41588-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, 

NEWTON FABIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão acostada nos autos, a parte autora foi intimada através 

de seu advogado, que não manifestou nos autos, ficando inerte. Assim, 

intime-se o autor, para manifestar nos autos em quarenta e oito horas, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 923930 Nr: 45806-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEBER LUIZ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão acostada nos autos, a parte autora foi intimada através 

de seu advogado, que não manifestou nos autos, ficando inerte. Assim, 

intime-se o autor, para manifestar nos autos em quarenta e oito horas, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 431100 Nr: 11543-45.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO EPIFANIO SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 267 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 329723 Nr: 1846-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE 

CONTINENTAL BANCO S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 343031 Nr: 13123-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA OLIVIA SORAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A pesquisa pretendida à fl.117 já foi efetuada nos autos, pois o renajud 

somente busca bens.

Assim, deverá o autor cumprir na forma determinada à fl.107, parte final, 

sob pena de prevalecer a intimação de fl.116.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 902176 Nr: 31441-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 876225 Nr: 14222-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP, RITA LUCIA CAMPOS PENHA CORREA, ARNALDO DA PENHA 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA PENHA CORREA

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus fundamentos, verifica-se que não são 

capazes de alterar a sentença prolatada, pois no caso a renegociação da 

dívida se deu após a propositura da ação, não havendo como fixar 

honorários em favor do advogado do executado, pois somente houve 

pagamento do título anunciado na inicial, após ser executado.

Mantenho a sentença tal como lançada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 861767 Nr: 3125-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE MARIA FIGUEIREDO PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO NOGUEIRA PERES 

PREZA

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 757828 Nr: 10036-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN MODAS LTDA, VIVIANE GOMES DA 

SILVA, THIAGO APARECIDO PINTO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rolf talys, ROLF TALYS 

OSORSKI SANTIAGO

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor à fl.164, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 794-I do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 741776 Nr: 38620-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LDTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Partilho do entendimento de ser possível a quebra de sigilo bancário após 

a citação, facultando o pagamento.

Assim, intime-se o autor para providenciar a citação da parte requerida 

por uma das formas de Lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945873 Nr: 57931-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA AO AUTOR: Deverá o autor esclarecer pedido de fl.33, pois o 

mandado já foi enviado para Central com diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 455010 Nr: 26370-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI R. TABORDA, MARILI 

RIBEIRO TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852137 Nr: 54997-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN

 Vistos, etc.

Em face da anuência do autor de fls.121/122, tenho por cumprida a 

obrigação pelo depósito de fl.118.

Expeça-se alvará em seu favor e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 820441 Nr: 26683-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA DE AMORIM 

FERRAZ JORDÃO, FRANCISCO DUQUE DABUS, JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 362258 Nr: 32001-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, 

LEOPOLDO BERTHOLDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR

 Vistos, etc.

O alvará já foi expedido e liberado nos autos, oberve-se autorização de 

fl.247.

O autor deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 730449 Nr: 26511-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de 

suspensão deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 356726 Nr: 27172-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS GOFFER IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O processo não pode ficar indefinidamente, aguardando manifestação 

como pretendido à fl.141, ante a necessidade de julgamento conforme 

meta do CNJ.

De outra banda, o bem objeto desta ação não foi localizado para efetuar a 

reintegração, conforme certificado nos autos.

Assim, intime-se o autor para no prazo legal, declinar o endereço correto 

onde pode ser localizado o bem ou postular pela conversão da ação em 

Perdas e Danos ou Execução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER P. GIONEDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos, etc.

Defiro a dilação pelo prazo pretendido nos autos. Após, diga-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 915488 Nr: 40535-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação pelo prazo pretendido nos autos. Após, diga-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 923870 Nr: 45757-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação pelo prazo pretendido nos autos. Após, diga-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 865713 Nr: 6157-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MIRANDA PITA - ME, FRANCISCO 

MIRANDA PITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 775997 Nr: 29280-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROJECTA - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo 

Extinta a Medida Cautelar de Exibição de Documentos c/ Liminar, diante da 

satisfação da pretensão inicial, com fundamento no que dispõe os artigos 

269-I do Código de Processo Civil ACOLHENDO o pedido inicial, dando por 

satisfeita a obrigação, tornando em definitivo a liminar concedida.Custas e 

despesas processuais, pelo requerido bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 900,00(novecentos reais), devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se o 

requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 859211 Nr: 1096-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL URBANO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA:Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826116 Nr: 32071-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONCALO C DA CRUZ LTDA ME, GCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOSO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA:Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 744544 Nr: 41593-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PAD. PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO DALSSASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 908305 Nr: 35723-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzszowski 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a intimação do dia 26/09/2014, publicada no dia 

01/10/2014, via DJE n. 9388, foi realizada em nome de advogado (a) não 

habilitado para receber intimações destes autos, procedo nova intimação 

para o autor através de seu advogado para cumprir o mandado expedido 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 875748 Nr: 13925-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F A S DISTRIBUIDOR DE AUTO PEÇAS LTDA 

ME, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 908106 Nr: 35611-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ARAGÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797091 Nr: 3461-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPRI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA, CLAUDIO PEREIRA DE ANDRADE, ELIDA FURTADO DA 

SILVA ANDRADE, ELIAS VIIRA DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 776803 Nr: 30135-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENIL ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117793 Nr: 6629-79.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águeda Balena de Brito Caramello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464340 Nr: 32317-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA FATIMA BEZERRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Em face do decurso de prazo de 

dilação deferida nos autos, fica a parte requerida intimada para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 847047 Nr: 50595-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSALVES DE CAMPOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 814974 Nr: 21425-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNARD RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 61960 Nr: 112-63.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

 NOTA AO REQUERIDO: Fica o requerido devidamente intimado da 

restituíção de prazo concedida para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939867 Nr: 54532-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 825879 Nr: 31844-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 952714 Nr: 1332-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIS RIBEIRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ CARDOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se.

Analisando os autos verifica-se a impossibilidade de conceder a tutela 

antecipada, com adiantamento de mérito, pois apesar de indícios, não há 

comprovação inequívoca do direito apontado na inicial, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real.

Diante da regra ditada pelo artigo 273 do CPC, somente é possível a 

concessão de tutela antecipada quando á existência de prova inequívoca, 

a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável e de difícil reparação.

No caso, não há prova inequívoca do direito do autor, apontada na inicial e 

tão pouco, o requisito da probabilidade no sentido de serem 

preponderantes e convergentes à aceitação como verossímeis as 

alegações do autor.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada.

 Cite-se para responder constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 952020 Nr: 940-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEITE MARTINS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). 

Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 952190 Nr: 1071-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HIGOR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS, NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). 

Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 952191 Nr: 1072-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO HAUTIERES OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS, NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). 

Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 952329 Nr: 1123-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). 

Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 952616 Nr: 1270-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). 

Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 841826 Nr: 46014-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 

01/2015, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464675 Nr: 32513-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL FOTO LTDA, VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 

01/2015, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807194 Nr: 13664-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA, MARIA VILELA ROSSI SILVA, 

CELSO SILVA FILHO, VALÉRIA MARTINS MESQUITA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI, 
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VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 393626 Nr: 29061-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA, ROSANGELA AIMER BOSSA, WANDERLEY NASCIMENTO 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 834059 Nr: 39422-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B DE CASTRO ME, FRANCISCO BARROSO 

DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre as 

respostas de ofícios acostadas aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 841657 Nr: 45871-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DA SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MARTINS PEREIRA 

JÚNIOR

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786702 Nr: 40610-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

depósito bancário de fls.117/124, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 872713 Nr: 11571-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO DA AMAZONIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA, FATIMA 

CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 64933 Nr: 3915-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO YURI SEIDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 751915 Nr: 3703-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES GRILL RESTAURANTE LTDA - ME, 

FABIO LEANDRO RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, CUSTÓDIA MOURA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812333 Nr: 18824-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 360984 Nr: 30877-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a intimação do dia 17/09/2014, publicada no dia 

22/09/2014, via DJE n. 9381, foi realizada em nome de advogado (a) não 

habilitado para receber intimações destes autos, procedo nova intimação 

para o autor para cumprir a referida no prazo legal, sob pena de 

prevalecer a intimação de fl.45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Em face do decurso de prazo de dilação 

deferida nos autos, fica a parte autora intimada para dar prosseguimento 

ao feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, ROSANE 

APARECIDA KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA, HELEN GODOY DA COSTA, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA, RENATA CINTRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, INÁCIO PIRES GODINHO, STELLA HAIDAR 

ARBID

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948056 Nr: 59170-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TARLEY SCHOFFER DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0, Cor Cinza, Ano de Fabricação 

2007, Placa JXN 5075, Chassi 9BWCA05WX8T052601, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Empresa Requerente, mediante termo 

de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo 

da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se. Intime-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948396 Nr: 59350-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RODRIGUES DE ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Chevrolet, Modelo Corsa Hatch Joy, Cor Prata, Ano de 

Fabricação 2008, Placa NJC 9382, Chassi 9BGXL68608C165637, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.Cumpra-se. 

Intime-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947521 Nr: 58847-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA ROCKEBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca FIAT, Modelo Palio WK ADV DUAL, Cor Prata, Ano de 

Fabricação 2010, Placa NJU 0256, Chassi 9BD17309ZA4327008, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946859 Nr: 58498-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI BATISTA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Ford, Modelo KA Tecno 1.0, Cor Prata, Ano de Fabricação 

2010/2011, Placa NPC 0075, Chassi 9BFZK53A5BB267652, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 
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e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947594 Nr: 58892-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANIL CLAUDINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0, Cor Prata, Ano de Fabricação 

2007/2008, Placa APD 7284, Chassi 9BWCA05WX8P043342, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948054 Nr: 59168-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(..) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Honda, Modelo Civic LXS Flex, Cor Branca, Ano de Fabricação 

2009, Placa NJU 0066, Chassi 93HFA6630AZ213125, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Empresa Requerente, mediante termo 

de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo 

da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948252 Nr: 59291-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EVANGELISTA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Ford, Modelo Fiesta Hatch Perso, Cor Prata, Ano de Fabricação 

2005, Placa KAB 6516, Chassi 9BFZF10B358350427, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores do Banco Requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo da 

purgação da mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801438 Nr: 7870-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERON NUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Redistribuídos os autos para este Juízo, promova-se o regular 

andamento processual e intime-se o Autor à impugnação em dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948499 Nr: 59394-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MARTINS VIEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em que pese a Lei Federal nº 1.060 /50 exigir mera declaração de 

hipossuficência, faz-se necessário ressaltar que o disposto no artigo 4º, 

"caput" e § 1º deve ser interpretado à luz do texto constitucional (art. 5º, 

LXXIV, CF), que impõe a comprovação da insuficiência de recursos, ou 

seja, a declaração de hipossuficiência prevista na Lei em comento deve 

ser valorada juntamente com os demais documentos constantes no autos, 

intime-se o Autor, para em dez (10) dias, comprovar a alegada pobreza, 

ou, pagar as custas devidas em trinta (30) dias sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 933629 Nr: 51279-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A pretensão da Requerida no sentido de revogar o interlocutório e 

determinar a devolução do bem, não encontra guarida.É remansosa a 

jurisprudência na linha de que a purgação da mora, enquanto requisito 

para a revogação da medida liminar de apreensão do bem, configura-se 

com o pagamento das parcelas vencidas em sua integralidade.Verifica-se, 

in casu, que a Ré firmou contrato de cédula de crédito bancário para 

financiamento de veículo com o Réu e assumiu a responsabilidade de 

pagar 60 (sessenta) parcelas de R$ 923,52 (novecentos e vinte e três 

reais e cinquenta e dois centavios) com o primeiro vencimento datado para 

19/08/2011 e a última prestação para 19/07/2016.Distribuída a ação em 

03/10/2014, fora concedida a liminar para busca e apreensão do veículo 

em 11/11/2014 (fl. 43).A Ré trouxe a lume apenas os comprovantes de 

pagamento das parcelas 37/60 e 38/60 (fls. 45/50), deixando de 

demonstrar, por consectário, o adimplemento das faturas contratadas 

subsequentes.Neste sentido:ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO)Portanto, ausente a comprovação de pagamento de todas as 

parcelas vencidas, não há falar em purgação da mora, motivo por que a 

manutenção do decisório impugnado é medida imperativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947043 Nr: 58590-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEX DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Deste modo, indefiro o pedido para a concessão dos 

benéficos da Justiça Gratuita e oportunizo ao Autor o prazo de trinta (30) 

dias para que, querendo, efetue o recolhimento das custas judiciais, vindo 

a seguir conclusos para despacho inicial, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948137 Nr: 59224-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI SEIXAS LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em que pese a Lei Federal nº 1.060 /50 exigir mera declaração de 

hipossuficência, faz-se necessário ressaltar que o disposto no artigo 4º, 

"caput" e § 1º deve ser interpretado à luz do texto constitucional (art. 5º, 

LXXIV, CF), que impõe a comprovação da insuficiência de recursos, ou 

seja, a declaração de hipossuficiência prevista na Lei em comento deve 

ser valorada juntamente com os demais documentos constantes no autos. 

Portanto, intime-se a Autora, para em dez (10) dias, comprovar a alegada 

pobreza, ou, pagar as custas devidas em trinta (30) dias sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO 

DO PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946591 Nr: 58379-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONILZA CARDOSO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Há periculum in mora sem dúvida na situação do risco da 

Autora continuar sofrendo restrições creditícias e constrangimentos ao 

tentar adquirir bens e/ou serviços, em especial no tocante ao crédito junto 

às Instituições Financeiras e aos próprios fornecedores de bens e 

serviços indispensáveis à vida cotidiana de um Cidadão.Por outro lado, 

registra-se que a Tutela Antecipada pode ser revogada a qualquer tempo, 

quando então a negativação pode ser reativada e o nome da Autora 

poderá voltar a figurar no cadastro do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da 

cobrança judicial do débito, se devido, é claro, incidindo até mesmo os 

acréscimos legais atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo 

irreversível à Empresa Ré, o mesmo não se podendo dizer no tocante a 

Autora.Diante disso, não me parece regular, ante a existência da 

aparência do direito e o fundado receio de configuração de dano de difícil 

reparação, como o é o abalo de crédito, que se obste a antecipação da 

tutela no sentido de determinar a exclusão dos registros negativos 

existentes junto aos órgãos de proteção ao crédito no que diz respeito ao 

débito objeto de presente demanda.Assim, forte no art. 273 do CPC, defiro 

liminarmente antecipação de tutela, a fim de determinar seja requisitado do 

SERASA e SPC a imediata exclusão do nome da Autora dos registros 

existentes junto aos cadastros de inadimplentes, referente ao débito 

inscrito pela Empresa Ré, no prazo de vinte e quatro (24) horas, após o 

recebimento da ordem judicial, cuja expedição ora é 

determinada.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946204 Nr: 58113-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Saveiro 1.6 Cross, Cor Branca, Ano de 

Fabricação 2011/2012, Placa OAU 1527, Chassi 9BWLB05UXCP151268, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946225 Nr: 58117-87.2014.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDE GONCALVES PIERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Honda, Modelo CG 150 FAN, Cor Vermelha, Ano de Fabricação 

2013, Placa OBP 5638, Chassi 9C2KC1680DR010619, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947319 Nr: 58744-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEAN DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Honda, Modelo CG 125 FAN KS, Cor Preta, Ano de Fabricação 

2013/2013, Placa OBM 3554, Chassi 9C2JC4110DR412514, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 949560 Nr: 60045-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0 8V Trend Flex, Cor Branca, Ano 

de Fabr icação 2013/2014, Placa OBR 1248, Chassi 

9BWAA05U5EP032055, depositando-se o bem em mãos dos procuradores 

da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da 

mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte 

Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação 

dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947804 Nr: 59021-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA AUXILIADORA AMORIM E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Chevrolet, Modelo Zafira Flex Elegance 2.0, Cor Azul, Ano de 

Fabricação 2007/2008, Placa NJF 0790, Chassi 9BGTU75W08C132416, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948561 Nr: 59449-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem Marca Ford, Modelo FOCUS 2.0 

HA, Cor Prata, Ano de Fabricação 2009/2009, Placa NJO 3505, Chassi 

8AFFZZFHA9J243533, depositando-se o bem em mãos dos procuradores 

da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da 

mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte 

Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação 

dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar.Em relação ao pedido de Segredo de Justiça, não vislumbro 

acolhimento, pois, a publicidade dos atos processuais é mais do que uma 

regra, é uma garantia importante para o cidadão, na medida em que 

permite o controle dos atos judiciais por qualquer indivíduo integrante da 
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sociedade, visto estar entranhada na Constituição Federal, em seu arts. 

5º, LIV, LX e 93, IX, dedicado às garantias individuais.Defiro os benefícios 

do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 948573 Nr: 59455-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca FIAT, Modelo PUNTO HLX 1.8, Cor Cinza, Ano de Fabricação 

2008/2008, Placa JYS 6264, Chassi 9BD11814481031666, depositando-se 

o bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Em relação ao pedido de 

Segredo de Justiça, não vislumbro acolhimento, pois, a publicidade dos 

atos processuais é mais do que uma regra, é uma garantia importante para 

o cidadão, na medida em que permite o controle dos atos judiciais por 

qualquer indivíduo integrante da sociedade, visto estar entranhada na 

Constituição Federal, em seu arts. 5º, LIV, LX e 93, IX, dedicado às 

garantias individuais.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947163 Nr: 58677-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUTON PAGELS LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

Volkswagen, Modelo Gol City Trend 1.0 Geração IV, Cor Prata, Ano de 

Fabricação 2008/2008, Placa NJD 0802, Chassi 9BWCA05W58P119789, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Empresa 

Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.Cumpra-se. Intime-se. Expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 949824 Nr: 60239-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, verifico que os documentos 

acarreados com a peça de ingresso, não há qualquer comprovante do 

recebimento da correspondência certificada pelo correio, assim não 

restou comprovada a mora do devedor, uma vez que não há nos autos 

comprovante de notificação ao devedor, de conformidade com a Lei que 

rege a matéria, devendo, pois, ser regularizado tal ato.A propósito, este é 

o Entendimento:“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Mora. Comprovação. 

No contrato de alienação fiduciária, a mora se constitui na forma do art. 2º, 

§2º do DL 911/69, mas a ação de busca e apreensão somente pode ser 

proposta se comprovada a mora, pela notificação ou pelo protesto do título 

referido no art. 66 da Lei 4728/65 (art. 3º do DL 911/96). Recurso 

Provido.” - grifei (STJ – REsp 295028/PR; Recurso Especial 

2000/0138470/8.) Assim sendo, intime-se a parte Autora para que emende 

a inicial, promovendo a juntada aos autos do comprovante da notificação 

pessoal do devedor, para fins da comprovação da mora, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da exordial (art. 284, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 916304 Nr: 40979-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON FERREIRA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Voyage G5, Cor Prata, Ano de 

Fabricação 2011/2012, Placa OAP 9630, Chassi 9BWDB05U7CT023209, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 932541 Nr: 50686-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol G4 1.0, Cor Preta, Ano de Fabricação 

2008/2009, Placa AQR 9301, Chassi 9BWAA05W19T143104, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 
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DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944525 Nr: 57176-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEDINA LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0 Flex Geração V, Cor Preta, Ano 

de Fabricação 2010/2010, Placa NJL 2133, Chassi 9BWAA05UAT229918, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944716 Nr: 57277-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMEIRE DIAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0 8V Geração IV, Cor Vermelha, 

Ano de Fabricação 2011/2012, Placa NUE 1275, Chassi 

9BWAA05W6CP052247, depositando-se o bem em mãos dos 

procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo da 

purgação da mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944717 Nr: 57278-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CAMPOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, verifico que os documentos 

acarreados com a peça de ingresso, não há qualquer comprovante do 

recebimento da correspondência certificada pelo correio, assim não 

restou comprovada a mora do devedor, uma vez que não há nos autos 

comprovante de notificação ou protesto do título, de conformidade com a 

Lei que rege a matéria, devendo, pois, ser regularizado tal ato.A propósito, 

este é o Entendimento:“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Mora. 

Comprovação. No contrato de alienação fiduciária, a mora se constitui na 

forma do art. 2º, §2º do DL 911/69, mas a ação de busca e apreensão 

somente pode ser proposta se comprovada a mora, pela notificação ou 

pelo protesto do título referido no art. 66 da Lei 4728/65 (art. 3º do DL 

911/96). Recurso Provido.” - grifei (STJ – REsp 295028/PR; Recurso 

Especial 2000/0138470/8.) Assim sendo, intime-se a parte Autora para 

que emende a inicial, promovendo a juntada aos autos do comprovante da 

notificação pessoal do devedor, para fins da comprovação da mora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da exordial (art. 284, 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946307 Nr: 58197-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0, Cor Branca, Ano de Fabricação 

2010, Placa NUC 5740, Chassi 9BWAA05U3BT136658, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946299 Nr: 58189-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZALPINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Fiat, Modelo Doblo ELX 1.4, Cor Prata, Ano de Fabricação 

2010, Placa ETN 3721, Chassi 9BD119307B1073677, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 
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razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 946298 Nr: 58188-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Volkswagen, Modelo Fox GII 1.4, Cor Prata, Ano de Fabricação 

2010, Placa NTX 8849, Chassi 9BWAA05ZXB4056120, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944719 Nr: 57280-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ERES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, verifico que os documentos 

acarreados com a peça de ingresso, não há qualquer comprovante do 

recebimento da correspondência certificada pelo correio, assim não 

restou comprovada a mora do devedor, uma vez que não há nos autos 

comprovante de notificação ou protesto do título de conformidade com a 

Lei que rege a matéria, devendo, pois, ser regularizado tal ato.A propósito, 

este é o Entendimento:“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Mora. 

Comprovação. No contrato de alienação fiduciária, a mora se constitui na 

forma do art. 2º, §2º do DL 911/69, mas a ação de busca e apreensão 

somente pode ser proposta se comprovada a mora, pela notificação ou 

pelo protesto do título referido no art. 66 da Lei 4728/65 (art. 3º do DL 

911/96). Recurso Provido.” - grifei (STJ – REsp 295028/PR; Recurso 

Especial 2000/0138470/8.) Assim sendo, intime-se a parte Autora para 

que emende a inicial, promovendo a juntada aos autos do comprovante da 

notificação pessoal do devedor, para fins da comprovação da mora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da exordial (art. 284, 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 919477 Nr: 43099-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANY SILVA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Nissan, Modelo March Rio 2016 1.0 16V Flex, Cor Cinza, Ano 

de Fabricação 2012/2013, Placa OBG 4284, Chassi 3NIDK3CD7DL242131, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Empresa 

Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 944595 Nr: 57208-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIDALVA MIRANDA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Chevrolet, Modelo Celta Hatch Life Flex, Cor Branca, Ano de 

Fabricação 2010/2011, Placa NTY 0638, Chassi 9BGRZ08F0BG146979, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 897796 Nr: 28150-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI TEREZINHA MUNZ DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Fiat, Modelo Uno Mille Fire Eco, Cor Preta, Ano de Fabricação 

2010, Placa NJK 9813, Chassi 9BD15822AA6422050, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Empresa Requerente, mediante termo 

de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo 

da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 
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estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 943356 Nr: 56483-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALJOSI CRISTIAN DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Honda, Modelo Civic LXR Flex, Cor Preta, Ano de Fabricação 

2013/2014, Placa OBL 7385, Chassi 934FB9640EZ119354, depositando-se 

o bem em mãos dos procuradores da Instituição Finanaceira Requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 

172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 945355 Nr: 57620-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS 

ORTODNTICOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca Fiat, Modelo Uno Mille Way, Cor Branca, Ano de Fabricação 

2010, Placa NJW 9116, Chassi 9BD15804AB6471757, depositando-se o 

bem em mãos dos procuradores da Empresa Requerente, mediante termo 

de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo 

da purgação da mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952201 Nr: 1081-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLIANE VENERO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, verifico que os documentos 

acarreados com a peça de ingresso, não há qualquer comprovante do 

recebimento da correspondência certificada pelo correio, assim não está 

comprovada a mora da devedora, devendo, pois, ser regularizado tal 

ato.A propósito, este é o Entendimento:“EMENTA: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. Mora. Comprovação. No contrato de alienação fiduciária, a 

mora se constitui na forma do art. 2º, §2º do DL 911/69, mas a ação de 

busca e apreensão somente pode ser proposta se comprovada a mora, 

pela notificação ou pelo protesto do título referido no art. 66 da Lei 4728/65 

(art. 3º do DL 911/96). Recurso Provido.” - grifei (STJ – REsp 295028/PR; 

Recurso Especial 2000/0138470/8.) Assim sendo, intime-se a parte Autora 

para que emende a inicial, promovendo a juntada aos autos do 

comprovante da notificação pessoal do devedor, para fins da 

comprovação da mora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 284, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 868405 Nr: 8284-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDES TADEU DE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) Conclui-se, diante da comprovação da mora que a posse do 

Réu, tornou-se injusta, configurando-se em esbulho, autorizadora da 

reintegração liminar, que é a via própria para o Autor, no contrato de 

arrendamento mercantil, obter a posse direta do bem e buscar a rescisão 

do contrato.Estabelece o artigo 394 do Código Civil que "considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 

recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer". 

Portanto, o Requerido está inadimplente com a obrigação oriunda do 

contrato de leasing firmado com o Autor, DEFIRO A REITEGRAÇÃO DE 

POSSE do veículo indicado na inicial, qual seja: FIAT/UNO, cor cinza, 

Fabricação 2007, Modelo 2008, placa NJD 7229, chassi 

9BD1582278025718, devendo ser lavrado Termo de Depósito Judicial em 

nome do representante do Autor, que suportará o ônus deste encargo 

processual, inclusive a prisão civil caso sonegue, dilapide ou aliene o bem 

que lhe será confiado em depósito. Expeça-se, no mesmo mandado de 

citação, a ordem para reintegração da posse do Autor sobre o veículo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 943487 Nr: 56581-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE 

RENDAS DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro o pedido de justiça gratuita à Autora, pois formulado por 

pessoa jurídica. Isso porque, embora não haja impedimento legal para tal 

concessão, a medida só deve ser acolhida se demonstrada, de modo 

cabal, a situação de comprometimento financeiro da pessoa jurídica, 

através de demonstrativos objetivos da sua real situação como inatividade 

e situação de prejuízos, entre outros aspectos.No caso em comento a 

Autora alega falta de condições de pagar as custas, mas tal alegação 

necessitaria estar acompanhada de outros indicativos, caso contrário não 

produziria a presunção de veracidade quanto à alegada hipossuficiência. 

(...) No entanto, a mera declaração do estado de pobreza feita pela 

interessada não possui presunção de veracidade. Segundo precedentes 

jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, há necessidade de demonstração cabal da insuficiência de 
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recursos para que a empresa possa desfrutar dos benefícios da 

assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 

13/09/2006.Observe-se, por fim, que a propositura de ação por Advogado 

privado não significa necessariamente que a Autora disponha de 

condições econômicas privilegiadas, mas acaba sendo mais um indicativo 

de que sua condição sócio-econômica não é assim tão precária, pois caso 

contrário viria através da Defensoria Pública.No prazo de trinta (30) dias, 

realize a Autora o devido recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 257, CPC.Pagas as 

custas, apensem-se aos autos da execução e retornem para o impulso 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 932862 Nr: 50869-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LUCIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) O Autor declara ser profissional autonomo, reside num bairro 

de classe média, com suporte financeiro para adquirir um veículo de R$ 

40.0000 (quarenta mil reais) e pagar uma prestação de R$ 937,11. Com 

tais características não há como classifica-lo dentro da clientela da 

Assistência Judiciária gratuita, vez que a própria demanda já aponta uma 

condição sócio-econômica bem diversa do que podemos denominar de 

pessoa próxima da linha de pobreza alegada. (...) Custa processual é 

espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre 

aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o Autor ao 

pretender a gratuidade.A propositura de ação por Advogado privado não 

significa necessariamente que o Autor disponha de condições 

econômicas privilegiadas, mas acaba sendo mais um indicativo de que sua 

condição sócio-econômica não é assim tão precária, pois caso contrário 

viria através da Defensoria Pública.Temos observado, com freqüência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte.(...) Deste 

modo, indefiro o pedido para a concessão dos benéficos da Justiça 

Gratuita e oportunizo ao Autor o prazo de trinta (30) dias para que, 

querendo, efetue o recolhimento das custas judiciais, vindo a seguir 

conclusos para despacho inicial, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 937584 Nr: 53458-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTÉIS GLOBAL S/A, CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA, PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A teor do que dispõe o artigo 259, V, do CPC, o Autor emende o 

valor da causa, considerando a atualização monetária do contrato 

celebrado entre as partes, em dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952330 Nr: 1124-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILDES DA SILVA GAUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS, NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca HONDA, Modelo CG 150 FAN ES, cor preta, Ano de Fabricação 

2013 e Modelo 2013, Placa OBN 2866, Chassi 9C2KC1670DR492748, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 951290 Nr: 548-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LEITE DE ARRUDA ME - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando detidamente os autos, verifico que os documentos 

acarreados com a peça de ingresso, não há qualquer comprovante do 

recebimento da correspondência certificada pelo correio, assim não 

restou comprovada a mora do devedor, uma vez que não há nos autos 

comprovante de notificação ou protesto do título, de conformidade com a 

Lei que rege a matéria, devendo, pois, ser regularizado tal ato.A propósito, 

este é o Entendimento:“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Mora. 

Comprovação. No contrato de alienação fiduciária, a mora se constitui na 

forma do art. 2º, §2º do DL 911/69, mas a ação de busca e apreensão 

somente pode ser proposta se comprovada a mora, pela notificação ou 

pelo protesto do título referido no art. 66 da Lei 4728/65 (art. 3º do DL 

911/96). Recurso Provido.” - grifei (STJ – REsp 295028/PR; Recurso 

Especial 2000/0138470/8.) Assim sendo, intime-se a parte Autora para 

que emende a inicial, promovendo a juntada aos autos do comprovante da 

notificação pessoal do devedor, para fins da comprovação da mora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da exordial (art. 284, 

do CPC).Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952194 Nr: 1074-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIR BOMDESPACHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS, NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca HONDA, Modelo CG 150 FAN, cor preta, Ano de Fabricação 

2013 e Modelo 2014, Placa OBL 3129, Chassi 9C2KC1680ER431738, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da mora, ou salvo em 

caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se 

que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do 

DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte Requerida para a 
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purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar.Defiro 

os benefícios do artigo 172, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 951098 Nr: 427-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NARDONI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os documentos 

acarreados com a peça de ingresso, não há qualquer comprovante do 

recebimento da correspondência certificada pelo correio, assim não está 

comprovada a mora do devedor, devendo, pois, ser regularizado tal ato.

A propósito, este é o Entendimento:

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Mora. Comprovação. No contrato de 

alienação fiduciária, a mora se constitui na forma do art. 2º, §2º do DL 

911/69, mas a ação de busca e apreensão somente pode ser proposta se 

comprovada a mora, pela notificação ou pelo protesto do título referido no 

art. 66 da Lei 4728/65 (art. 3º do DL 911/96). Recurso Provido.” - grifei 

(STJ – REsp 295028/PR; Recurso Especial 2000/0138470/8.)

 Assim sendo, intime-se a parte Autora para que emende a inicial, 

promovendo a juntada aos autos do comprovante da notificação pessoal 

do devedor, para fins da comprovação da mora, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento da exordial (art. 284, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952197 Nr: 1077-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS, NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial.Expeça-se mandado de busca e apreensão do 

bem Marca HONDA, Modelo BIZ 125 ES/FLEX, cor vermelha, Ano de 

Fabricação 2014 e Modelo 2014, Placa QBG 4787, Chassi 

9C2JC4820ER570662, depositando-se o bem em mãos dos procuradores 

da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo da purgação da 

mora, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, cite-se a parte 

Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação 

dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou 

apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar.Defiro os benefícios do artigo 172, do CPC.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748501 Nr: 155-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEA PEREIRA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme disciplina o art.162 § 4º do CPC e Ordem 

de Serviço nº.01/2007, impulsiono o presente feito a expedição de matéria 

para imprensa para intimação da parte autora para manifestar-se no feito, 

no prazo legal, acerca da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de 

justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 909430 Nr: 36428-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARBEL SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que à fl. 47 foi deferida a purga da mora, 

todavia, no valor dado à causa.

 Assim, intime-se o requerido para efetuar o depósito da complementação 

do débito, atingindo o valor dado à causa, e purgar a mora, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

 Em complementando o pagamento do débito, cumpra a Secretaria a 

decisão de fl. 47.

Decorrido o referido prazo, certifique a Secretaria o decurso de prazo 

para apresentação de defesa.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904287 Nr: 33048-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação de fls. 160/258, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolizada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853674 Nr: 56324-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO FERREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme disciplina o art.162 § 4º do CPC e Ordem 

de Serviço nº.01/2007, impulsiono o presente feito a expedição de matéria 

para imprensa para intimação da parte autora para manifestar-se no feito, 

no prazo legal, acerca da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de 

justiça.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 943919 Nr: 56831-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO(FAZENDA PUBLICA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução propostos pelo Estado de Mato Grosso 

em face de Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual pugna pelo 

cumprimento do termo de ajustamento de conduta (TAC) em que o Poder 

Executivo Estadual obrigou-se a nomear e dar posse considerando a lista 

dos aprovados e classificados no concurso público para cargos técnicos 

do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, bem como, se 

necessário, firmar contratos temporários, visando adequar o quadro de 

pessoal do órgão às suas necessidades mínimas.

Em suas razões, o embargante aduz que cumpriu integralmente as 

disposições do termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado com o 

Ministério Público. Informa que houve nomeações e posse de Profissionais 

Técnicos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso em número superior ao 

cons tan te  do  TAC,  o ra  em e x e c u ç ã o  ( O f í c i o  n . 

1638/2014/GAB-SEJUDH/MT). Ao final, requer o recebimento dos 

embargos à execução, suspendendo-se o trâmite do feito executivo até o 

julgamento dos embargos.

Em detida análise da exordial nota-se que esta satisfaz os requisitos 

identificados no artigo 739-A, §1º, do CPC, sendo que as informações 

prestadas pela Coordenadora de Gestão de Pessoas demonstram que, a 

priori, houve nomeação e posse dos Profissionais Técnicos do Sistema 

Penitenciário aprovados e classificados no último concurso público (Ofício 

n. 1638/2014/GAB-SEJUDH/MT), que constituem número superior ao 

previsto pelo TAC executado, razão pela qual se justifica a suspensão da 

execução, independentemente da garantia por penhora, depósito ou 

caução.

 Destarte, presentes os pressupostos legais e por ser a exordial 

tempestiva (artigo 738 do CPC), recebo os presentes Embargos à 

Execução e determino a suspensão da execução.

Dê-se vista à Embargada para impugnação no prazo legal.

Intimem-se e cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 451940 Nr: 24115-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CREATIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA

 É o relato do necessário. Decido.Não obstante os Dignos defensores Dr. 

Arnaldo Ramão Medina e Dr. Oseias Luiz Ferreira tenham protocolado, 

neste Juízo, petição informando a renúncia do mandato outorgado pelo réu 

Instituto Creatio, não provaram nos autos que cientificaram o 

representante legal outorgante para nomear substituto, conforme disciplina 

o artigo 45 do Código de Processo Civil. (...). Destarte, a fim de retomar a 

marcha processual e acautelar eventual alegação de nulidade, imperioso 

se faz a comprovação por parte dos causídicos acima nominados de que 

notificaram o representante legal do réu Instituto Creatio da renúncia do 

mandato por ele outorgado.Pelo exposto:a)Intimem-se os Dignos 

defensores do réu Instituto Creatio, Dr. Arnaldo Ramão Medina e Dr. 

Oseias Luiz Ferreira para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovarem a 

notificação do aludido representante legal do réu, acerca da renúncia do 

mandato outorgado. b)Escoado o prazo, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 950593 Nr: 107-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS LOCADORAS DE 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES BORANGA & SILVA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO ALAERTES TECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)- Indefiro a medida liminar postulada, pelas razões acima expostas;b)- 

Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;c)- 

Intime-se o Município de Cuiabá, cientificando-o da existência do presente 

feito e solicitando informações acerca de eventual interesse processual 

no litígio. A intimação em questão deverá ser instruído com cópia da 

petição inicial e desta decisão.d)- Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se o autor para, querendo, apresentar a respectiva 

impugnação;e)- Em seguida, intime-se o Ministério Público Estadual nos 

termos do art. 5º, § 1º da Lei de Ação Civil Pública.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 949651 Nr: 60114-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, ESPÓLIO DE EDEMAR 

NESTOR ADAMS, Representado por CLEONICE BERNADETE NOVEL 

ADAMS, SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, JANETE GOMES RIVA, DJALMA 

ERMENEGILDO, EDSON JOSÉ MENEZES, MANOEL THEODORO DOS 

SANTOS FILHO, DJAN DA LUZ CLIVATTI, ELIAS ABRÃO NASSARDEN 

JUNIOR, JEAN CARLO LEITE NASSARDEN, LEONARDO MAIA PINHEIRO, 

ELIAS ABRÃO NASSARDEN, TARCILA MARIA DA SILVA GUEDES, 

CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN, CELI IZABEL DE JESUS, LUZIMAR 

RIBEIRO BORGES, JEANNY LAURA LEITE NASSARDEN, IVONETE DE 

OLIVEIRA, FERNANDO DA SILVA, AMPLO COMÉRCIO DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., SERPEL COMERCIAL DE ALIMENTOS 

LTDA-ME,, LIVROPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA., , HEXA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, 

REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, SERVAG COMERCIO 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedido o bloqueio, via sistema BacenJud, de valores que se encontram 

em aplicações financeiras e contas bancárias dos requeridos (Protocolos 

n. 20150000075087 e n. 20150000075274), o sistema acusou a 

invalidade, quando da inserção na Minuta de Bloqueio de Valores, do 

CPF/MF da ré Celi Izabel de Jesus e do CNPJ/MF dos réus Amplo Comércio 

de Serviços e Representações Ltda. (atual Amplofarma Drogaria Ltda.), 

Serpel Comercial de Alimentos Ltda-ME, Livropel Comércio e 

Representações e Serviços Ltda. (atual Madeireira Mato Grosso Comércio 

de Madeiras e Materiais para Construção Ltda-ME), Hexa Comércio e 

Serviços de Informática Ltda-ME, Real Comércio e Serviços Ltda-ME e 

Servag Comércio Representações e Serviços Ltda-ME (atual Rei Real 

Mercado Ltda.), de modo que não foi possível a inclusão de Minuta de 

Bloqueio de Valores em relação a esses.Destarte, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, intime-se a parte autora para indicar CPF/MF ou 

CNPJ/MF válidos dos requeridos suso indicados, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Intime-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 921303 Nr: 44195-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GKT, CO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio de seu patrono, 

para manifestar-se nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça de fls. 36, que informa não ter encontrado 

o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 896249 Nr: 27181-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIMARI GUELSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para manifestar nos 

autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de folhas 33, em que constata a impossibilidade de proceder à 

citação da Parte Executada, por não ter localizado a rua constante do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 838482 Nr: 43114-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSE, LMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, para manifestar nos 

autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de folhas 68, em que constata a impossibilidade de proceder à 

citação da Parte Executada, por este não residir no endereço informado 

nos autos, há mais de um ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 890687 Nr: 23684-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE RAMOS DE OLIVEIRA, ALEXANDRO RAMOS DE 

OLIVEIRA, MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

oficio n. 416/2014 proveniente do Departamento Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso de fls. 38/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 860470 Nr: 2104-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça de fls. 44, uma vez que não foi localizada 

a quadra referida no mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 382214 Nr: 17825-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YYCA, FACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

seu interesse na homologação do acordo firmado às fls. 125 , conforme 

requerido pelo Ministério Público.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 868360 Nr: 8239-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido. Em conseqüência, 

decreto o divórcio de Tamilis Borges de Oliveira e Eniomarcio Miranda de 

Oliveira. A requerente continuará com o mesmo nome, face à ausência de 

alteração na certidão de casamento.Tratando de ação necessária e por se 

tratar de pedido em que não há derrota de uma das partes, não há que se 

falar em honorários sucumbenciais (STJ-REsp 90.341/DF), motivo pelo 

qual indefiro-os.Expeçam-se os mandados de averbação e carta de 

intimação ao requerido - endereço declinado à fl. 22 - com cópia da inicial 

e da sentença, consignando no local onde pede o trânsito em julgado, a 

expressão “tutela antecipada”. Após, arquive-se com as cautelas de 

praxe. Defiro às partes a gratuidade de Justiça.P. I. C.Cuiabá, MT, 15 de 

janeiro de 2015.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 949751 Nr: 60192-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIS DA SILVA 

TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 60192-02.2014.811.0041 – Código 949751

 Visto.

 Dalila Torres da Cruz propôs Ação de Divórcio Direto em face de Carlos 

Alberto da Cruz alegando que casaram em 13 de setembro de 1976, pelo 
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regime de Comunhão Universal de Bens, tiveram três filhos maiores, não 

comungam de bens imóveis e móveis, e que estão separados desde 

dezembro de 2003.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Com a recente alteração da Constituição da República pela Emenda 66/10, 

é possível julgar antecipadamente a lide (art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para 

decretar o divórcio, restando como o único requisito exigido para tal, a 

comprovação da condição de casado, o que foi comprovado à fl. 09.

 Assim, nada poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, 

nem mesmo a discordância do outro, uma vez que trata-se de direito 

potestativo, que pode ser exercido pela simples declaração de vontade do 

seu titular, o que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não 

havendo interesse de menores, nem bens a partilhar, dispenso a citação.

 Ante o exposto, e dispensada a manifestação do Ministério Público, julgo 

procedente o pedido para, por meio do divórcio, desconstituir o casamento 

havido entre as partes, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira (fl. 09).

 Tratando de ação necessária e por se tratar de pedido em que não há 

derrota de uma das partes, não há que se falar em honorários 

sucumbenciais (STJ-REsp 90.341/DF), motivo pelo qual indefiro-os.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada formalmente em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando o necessário com as 

cautelas de praxe. Defiro aos postulantes a gratuidade de justiça.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 15 de janeiro de 2015.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 949151 Nr: 59792-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALC, LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 59792-85.2014.811.0041 – Código 949151

 Visto.

 1. Defiro a gratuidade da justiça.

 2. Diante da plausibilidade do pedido, conferida pelo documento de fl. 21, 

defiro a interdição provisória da requerida e nomeio a requerente como 

sua curadora provisória.

 3. Designo audiência de interrogatório para o dia 24 de março de 2015, às 

13h30min.

 4. Após a audiência poderá a requerida impugnar o pedido em 5 (cinco) 

dias, consoante o art. 1.182 do Código de Processo Civil.

 5. Cite-se e intimem-se. Estando a requerida impossibilitada de receber a 

citação, o Oficial de Justiça deverá passar certidão, descrevendo a 

ocorrência.

 6. Intime-se pessoalmente o Ministério Público da audiência designada.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 15 de janeiro de 2015.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 916492 Nr: 41097-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMS, NGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 41097-83.2014.811.0041 – Código 916492

 Visto.

 Edson de Melo Silveira e Nilsineide Galindo da Silva Silveira qualificados 

nos autos, por sua procuradora, deduziram a presente Ação de Divórcio 

Direto Consensual, alegando que casaram em 06 de agosto de 1991, pelo 

regime da Comunhão Parcial de Bens, dessa união nasceu um filho, ainda 

menor, adquiriram bens, e estão separados de fato há mais de 02 (dois) 

anos.

 Às fls. 66/67, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a nova 

redação do art. 226, §6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. No mais, o acordo entabulado atende às 

exigências legais, devendo, por isso, ser decretado o divórcio e o acordo 

homologado.

 Em face do exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes. Defiro à requerente o direito de voltar a 

utilizar o nome de solteira.

 HOMOLOGO, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 

5/12, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença.

 Por exigência legal, aos alimentos ajustados em R$ 200,00 (duzentos 

reais), estabeleço um indexador, visando manter o poder aquisitivo da 

pensão; por isso, vinculo-o ao salário mínimo, sendo que a pensão sempre 

será o valor correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do salário 

mínimo.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 269, 

incisos I e III, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 15 de janeiro de 2015.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 949479 Nr: 60002-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDL, KRDL, YADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 60002-39.2014.811.0041 – Código 949479

 Visto.

 Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 2º, parágrafo 

único da Lei 1.060/50.

 Nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68, defiro o pedido dos alimentos 

provisórios aos requerentes Kainan Rodrigues de lara e Kairo Rodrigues 

de Lara, que arbitro em 70% (setenta por cento) do valor do salário 

mínimo, por mês, sendo a metade para cada criança, incidindo sobre 

férias, 13º salário e rescisão contratual, quando houver, a ser depositada 

pelo alimentante, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta 

bancária que a representante dos menores informar.

 O binômio necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, 

após cognição exauriente.

 Designo audiência de conciliação, para o dia 24 de março 2015, às 

14h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir desta data, o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, por intermédio de 

advogado, sob pena de revelia.

 Intime-se a representante dos requerentes, por seu patrono, acerca da 

audiência designada,

Notifique-se o Ministério Público.

 Se informar nome e endereço do empregador do requerido, bem como, 

número da conta bancária para efetuar os depósitos da pensão, oficie-se 

para que se proceda ao desconto mensal em folha de pagamento, e os 

depósitos na conta a ser indicada.
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 Cite-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 15 de janeiro de 2015.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 458714 Nr: 28538-36.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITSP, CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SIQUEIRA COSTA

 Conforme legislação processual impulsiono os autos para que se proceda 

a publicação do edital expedido nos autos, a seguir transcrtio: EDITAL DE 

INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 28538-36.2010.811.0041 – 

código 458714 – JUSTIÇA GRATUITA

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário - PARTE REQUERENTE: JOÃO PAIXÃO 

DA SILVA - PARTE RÉQUERIDA: I. T. S. P. e CILENE GONÇALVES DE 

SOUZA - INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Cilene Gonçalves de 

Souza, Endereço: Rua 40, Quadra 175, Casa 21, Bairro: Jardim 

Industriário, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: Intimar a parte requerida para manifestar nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de sua inércia ser interpretada em seu 

desfavor. RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE AJUIZADA EM DESFAVOR DA REQUERIDA. 

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº. 28538-36/2010 – Código 458714. 

Visto. Acolho a cota de fl. 71. Caso decorra o prazo, sem a manifestação 

da advogada, proceda-se com a intimação da requerida, por edital, para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sua inércia 

ser interpretada em seu desfavor. Conforme se observa da fl. 21, no dia 

25.11.2010, as partes acordaram em realizar o exame de DNA, sendo que 

o custo será pago integralmente pelo requerente, e no entanto, a parte 

requerida tem criado embaraços para a realização. Não pode o processo 

eternizar-se em razão de escusas inoficiosas de qualquer das partes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 09 de setembro de 2014. Sergio 

Valério Juiz de Direi E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Cuiabá 

- MT, 19 de janeiro de 2015. Andressa Katherine de Britto Corrêa 

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 751809 Nr: 3588-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDC, EDJRM, NCM, AMM, FRBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR ISMAEL DE BARROS, 

ANGELA DOROTÉIA DA ROSA RODRIGUES, HÉLIO PASSADORE, JOSE 

FERNANDO LEMOS RODRIGUES, ROSANGELA PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e, nos termos do Provimento nº 56/2007 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda à intimação da 

parte autora para providenciar, no prazo de 10 dias, o recolhimento das 

custas necessárias à distribuição da carta precatória de citação expedida 

nos autos.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 893431 Nr: 25516-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLCDA, ASFCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINE FIGUEIREDO DE 

FREITAS PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, 

extinguindo o vínculo matrimonial com a HOMOLOGAÇÃO, com base no 

disposto no art. 269, III, do CPC, do acordo nos termos postulados às fls. 

05/11, onde estabelece que a guarda dos filhos será compartilhada, 

convencionando que (...) Quanto aos alimentos, o genitor pagará 

mensalmente aos filhos o valor correspondente a 26% (vinte e seis por 

cento) de sua remuneração líquida, mediante desconto em folha de 

pagamento e depositado em conta a ser indicada.Acordam, ainda, que 

ficará a cargo dos genitores no percentual de 50% (cinquenta por cento) 

para cada um as despesas com os filhos com alimentação, saúde, escola, 

vestuário, lazer, bem como serão divididas as despesas extras e 

inesperadas. Ante a declaração da existência de bens adquiridos na 

constância da união, HOMOLOGO os termos da partilha celebrada entre 

as partes. A Requerente voltará a usar o nome de solteira.Por se tratar de 

divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o necessário à 

averbação da sentença, no Cartório de Registro competente. Custas já 

pagas.Ciência ao Ministério Público.Informada a conta para depósito dos 

alimentos, oficie-se para desconto.Após, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e 

as devidas baixas.P.R.I.C.Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.Gilperes 

Fernandes da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 942430 Nr: 56006-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMS, JNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº 25622-87.2014.811.0041

Ação: Inventário.

Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Antonina Figueiredo Martins 

Silva e Jorge Neponoceno da Silva em razão do falecimento de Edjorge 

Luis Figueiredo Silva.

Da análise dos autos, constata-se manifestação dos Autores requerendo 

a desistência da ação, fls. 22.

Relatei. Fundamento e Decido.

Verifica-se que os Autores requereram a homologação da desistência da 

ação, por não haver mais interesse. Assim, com a desistência sobre o 

direito pleiteado, a ação perde sua finalidade e, ante a perda do objeto, 

nada mais resta a não ser a extinção do presente feito.

Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, com fundamento no 

art. 267, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias.

 Sem custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei nº 1.060/50.

 Sem prejuízo do determinado acima, proceda-se a correção do nome do 

Autor Jorge Nepoceno da Silva para Jorge Neponoceno da Silva (fls. 15), 

junto a central de cadastro, distribuição e autuação.

P.R.I.C.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 916397 Nr: 41053-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDAM, AHDAM, SMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 41053-64.2014.811.0041

Ação: Execução de Prestação Alimentícia.

Vistos, etc...

Considerando que o Executado efetuou o pagamento parcial do débito, em 

que pese a alegação e requerimento de fls. 53/54, entendo conveniente e 

acolho a manifestação da representante do Ministério Público, fls. 55/56, e 

determino a intimação do Executado, para que este, no prazo de 03 (três) 

dias, proceda ao pagamento da dívida alimentar, referente aos meses de 

junho a novembro/2014, no valor de R$ 2.294,03 (dois mil duzentos e 

noventa e quatro reais e três centavos), e dos meses de dezembro/2014 

e janeiro/2015, se estes últimos não tiverem sido pagos, também comprove 

que já o fez, ou, ainda justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

decretação de sua prisão civil.

Conste ainda no mandado que o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do Alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo 

(Súmula nº. 309 do STJ, com a redação do Enunciado publicado n DJ. de 

19/04/2006).

 Após, vistas à parte Exequente, à representante do Ministério Público e, 

em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 933167 Nr: 51006-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICQF, WDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 51006-52.2014.811.0041

Ação: Divórcio Direto Consensual.

Vistos, etc...

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado para, no prazo de 10 

(dez) dias, esclarecer qual o índice de reajuste dos alimentos.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 952198 Nr: 1078-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCD, ACDS, MACDS, MDCB, AMDB, AMCDS, MLCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADDS, EDMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO PEREIRA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº.1078-98.2015.811.0041

Ação: Abertura de Inventário.

Vistos, etc...

Intime-se o advogado da Requerente para emendar a inicial atribuindo 

valor à causa, o qual deve corresponder ao valor dos bens do espólio, 

bem como, a recolher as custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, art. 267, do CPC.

 Após, voltem conclusos.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

 Gilperes Fernandes da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 918074 Nr: 42129-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYAADS, MKADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 42129-26.2014.811.0041

Ação: Execução de Alimentos.

Vistos, etc...

Considerando que o Executado efetuou o pagamento parcial do débito, em 

que pese a alegação e requerimento de fls. 34, entendo conveniente e 

acolho a manifestação da representante do Ministério Público, fls. 37, e 

determino a intimação do Executado, para que este, no prazo de 03 (três) 

dias, proceda ao pagamento da dívida alimentar, referente aos meses de 

setembro a novembro/2014, no valor de R$ 426,78 (quatrocentos e vinte e 

seis reais e setenta e oito centavos), e dos meses de dezembro/2014 e 

janeiro/2015, se estes últimos não tiverem sido pagos, também comprove 

que já o fez, ou, ainda justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

decretação de sua prisão civil.

Conste ainda no mandado que o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do Alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo 

(Súmula nº. 309 do STJ, com a redação do Enunciado publicado n DJ. de 

19/04/2006).

 Após, vistas à parte Exequente, à representante do Ministério Público e, 

em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 394666 Nr: 30296-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAP, ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 30296-84.2009.811.0041

Ação: Execução de Prestação Alimentícia.

Vistos, etc...

Considerando que o Executado efetuou o pagamento parcial do débito, em 

que pese a alegação e requerimento de fls. 135/136, entendo conveniente 

e acolho a manifestação da representante do Ministério Público, fls. 137, e 

determino a intimação do Executado, para que este, no prazo de 03 (três) 

dias, proceda ao pagamento da dívida alimentar, referente aos meses de 

outubro/2013 a novembro/2014, no valor de R$ 7.524,78 (sete mil 

quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), e dos meses 

de dezembro/2014 e janeiro/2015, se estes últimos não tiverem sido 

pagos, também comprove que já o fez, ou, ainda justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua prisão civil.
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Conste ainda no mandado que o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do Alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo 

(Súmula nº. 309 do STJ, com a redação do Enunciado publicado n DJ. de 

19/04/2006).

 Após, vistas à parte Exequente, à representante do Ministério Público e, 

em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 939788 Nr: 54503-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA, 

PAULO DE BRITO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos procuradores das partes para 

manifestar em cinco dias, sobre a juntada do laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 944733 Nr: 57290-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO APARECIDO SORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELLI MELLO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da procuradora da autoras para 

manifestar em cinco dias, sobre a juntada da certidão negativa de fls. 34.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 945448 Nr: 57677-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDM, OFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Takase, OTAVIA 

VEXEL PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e considerando o mais que dos autos constam, de livre 

convencimento e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a teor do disposto no artigo 28, § 2º c/c 

artigo 33, § 2º do ECA, transferindo a guarda da adolescente Victória 

Laurice de Miranda El-Hage para sua irmã Gleyce Thiene de Miranda 

El-Hage.Faculto aos Requerentes/genitores exercer o seu direito de visitar 

e ter a filha em sua companhia de forma livre, uma vez que residem em 

países distintos e a idade da adolescente.Ciência ao Ministério 

Público.Custas já pagas.Transitada em julgado, expeça-se o necessário e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C.Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2015. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 896046 Nr: 27034-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc... (...)Diante do relatado e considerando que as partes se 

encontram devidamente acordadas, me resta, apenas, homologar o 

presente acordo, motivo pelo qual, com supedâneo no art. 269, III, CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Lidiane Patricia 

Castro Nascimento Pinto e Reinaldo Custódio dos Santos atinente ao 

reconhecimento de paternidade atribuída ao Requerido, fixação de 

alimentos, guarda e regularização de visitas que envolvem interesse da 

menor S.G.N.P., para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Via de 

consequência, determino que se procedam às devidas 

anotações/alterações na averbação perante o Cartório de Registro Civil 

competente, onde a menor foi registrada, fazendo constar o nome do pai, 

Reinaldo Custódio dos Santos e dos avós paternos: José Custódio 

Sobrinho e Josefa Custódio dos Santos (fls. 58), informando-se que a 

menor passará a chamar-se: Sofia Gabrielly Nascimento Pinto dos 

Santos.Convencionaram, também, que o Requerido, pagará alimentos a 

filha no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de seus 

vencimentos líquidos, representando atualmente o valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), incluindo 13º salário e horas extras, cujo 

valor será pago até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na 

conta bancária indicada pela representante legal da menor, bem como que 

as despesas com medicamentos, dentista, material e uniforme escolar e 

eventual despesa com óculos, aparelhos ortodônticos e ortopédicos para 

a menor serão divididas entre a Requerente e o Requerente.Em caso de 

desemprego ou trabalho informal, o Requerido passará a pagar a título de 

alimentos o valor de 70% (setenta por cento) do salário mínimo.Ciência ao 

Ministério Público.Sem custas, nos termos da Lei nº 1.060/50.Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se, com as anotações e 

baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.Gilperes Fernandes 

da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 738351 Nr: 34921-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a juntada de fls. 139/207, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 921205 Nr: 44146-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPF, LDCMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 44146-35.2014.811.0041

Ação: Divórcio Consensual.

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, ajuizada por Gilberto Paulo 

Pereira Franco e Leonora do Carmo Moraes Pereira Franco, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento de que contraíram matrimônio sob 

o regime de comunhão universal de bens, e por concordância de ambos 

os cônjuges e estarem separados de fato desde dezembro de 2013, 

resolveram pelo rompimento da relação matrimonial.

Informam que durante o casamento foram adquiridos bens, tendo 

acordado acerca da partilha destes, nos termos dispostos na petição 

inicial.

Informam ainda, que desta união adveio o nascimento de dois filhos, sendo 
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ambos menores, e no que diz respeito a eles, convencionaram quanto à 

guarda, direito de visitas e alimentos.

 A cônjuge Varoa pleiteia a volta do uso do nome de solteira e as partes 

dispensam o recebimento de pensão alimentícia um do outro. Pedem ao 

final, a homologação do pedido.

Juntaram os documentos de fls. 13/41.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, as partes ratificaram a 

questão sobre o valor da causa e procederam ao recolhimento das custas 

e taxas judiciárias, fls. 63.

Relatei. Fundamento e decido.

Primeiramente, diante da ratificação do valor da causa, acolho em parte a 

emenda à inicial, fls. 45/46, para manter o valor atribuído à causa, inclusive 

o valor de custas que foi recolhido.

No mérito, a presente ação está pronta para julgamento, uma vez que se 

trata de requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova 

redação do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010).

Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, analisando o 

conjunto fático existente nos autos e em atenção ao art. 131, do CPC 

formar livremente sua convicção.

Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a possibilidade de 

decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque 

não se pode, em prejuízo do direito substancial dos Requerentes, deixar 

de acolher o pedido de divórcio, visto que seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando eles, certamente procurando 

reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento 

que facilite tal objetivo.

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, 

extinguindo o vínculo matrimonial com a HOMOLOGAÇÃO, com base no 

disposto no art. 269, III, do CPC, do acordo nos termos postulados às fls. 

05/11, onde ficou estabelecido que a guarda dos filhos será 

compartilhada, fixando a residência dos menores na casa da genitora, 

sendo assegurado ao pai o direito de permanecer com os filhos durante o 

período de férias escolares, feriados nacionais e outros, onde os pais 

alternarão os cuidados e responsabilidades de ambos os menores, 

sempre acordado prévia e consensualmente.

Convencionaram que o Requerente/Pai pagará a título de alimentos em 

favor dos filhos o valor correspondente a 13,81 (treze vírgula oitenta e 

um) salários mínimos, equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta corrente de titularidade 

da Requerente Varoa, ou conta poupança em nome dos menores a serem 

abertas posteriormente.

Ante a declaração da existência de bens adquiridos na constância da 

união, HOMOLOGO os termos da partilha celebrada entre as partes.

 A Requerente voltará a usar o nome de solteira, fls. 08.

Por se tratar de divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o 

necessário à averbação da sentença, no Cartório de Registro competente.

 Custas já pagas.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, e, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 937684 Nr: 53522-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 53522-45.2014.811.0041.

Ação: Impugnação a Assistência Judiciária.

 Vistos, etc...

 Cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 09 (2º parágrafo), e conclusos 

os autos.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2015.

 Gilperes Fernandes da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 802189 Nr: 8652-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINA SEBASTIANA DA SILVA, MARCIA DA 

SILVA MORAIS, MARCELINA DA SILVA MIRANDA, ASTROGILDO REI DA 

SILVA, ALEXANDRE ASSUNÇÃO DA SILVA, MATILDE MARIA DA SILVA, 

ESPÓLIO DE CECILIA DA SILVA CURADO, LIZETE DA SILVA CURADO E 

SILVA, CARMEM CURADO MAIA, LUIZA CURADO LEITE, PAULINO DA 

SILVA CURADO, JOAQUIM CLARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GEORGINA PEREIRA DA SILVA, 

ESPÓLIO DE MARIA MATILDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA, 

SÔNIA MARIA GREFFE M. SANT' ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da inventariante e dos 

herdeiros para que, no prazo de 05 (cinco) dia,manifeste nos autos sobre 

a avaliação de fls. 279/282.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 762845 Nr: 15392-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML, SML, MMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A, RAPHAEL FERNANDES FABRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juízo da 4.ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá

Processo n. 15392-54.2012.811.0041

Ação: Execução de Alimentos.

Vistos, etc...

Diante do informado e postulado às fls. 118/119, para fins de formalizar os 

atos necessários à extinção deste processo por abandono, falta de 

interesse da parte Exequente, intime-se o Executado, através de seu 

patrono, fls. 84, via DJE, para manifestar se tem interesse na extinção do 

processo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 327225 Nr: 367-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCMS, AMDSJ, ALMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA, ANA CAROLINA SCARACATI, MAURÍCIO AUDE, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 367-40.2008.811.0041

Ação: Inventário.

Vistos, etc...

Defiro o pedido de dilação de prazo formulado às fls. 388. Após, se 

extrapolado o prazo sem nenhuma providência, intime-se a inventariante 
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para que manifeste nos autos em três dias. Não havendo manifestação, 

ao arquivo, com as cautelas de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 843473 Nr: 47375-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAR, CHDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 47375-37.2013.811.0041

Ação: Arrolamento Sumário.

 Vistos, etc...

 Procedeu-se à abertura do inventário pelo rito de Arrolamento Sumário 

dos bens deixados por falecimento da inventariada Erenil Benedita de 

Azevedo, tendo sido nomeado inventariante o Requerente Luiz Aurino 

Azevedo Rocha.

 O pedido foi instruido com os documentos de fls. 13/28.

 Oficiada a Anoreg/MT foi informada a inexistência de registro de 

testamento em nome da falecida, fls. 37.

 Comprovante de recolhimento do ITCDM às fls. 52.

 Relatei. Decido.

 Trata-se de processo de inventário, cujos herdeiros são todos maiores e 

capazes, razão pela qual tramitou sob o rito de arrolamento sumário.

 A prova documental acostada comprova os títulos dos herdeiros e dos 

bens do espólio, bem como a quitação dos tributos devidos, conforme 

exigência dos arts. 1.031 e 1.032 do CPC.

Pelo exposto, nos termos do art. 2.015 do Código Civil, homologo, por 

sentença, a partilha amigável celebrada nestes autos, para que produza 

seus jurídicos e devidos efeitos, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Expeça-se o necessário, observado os requisitos do art. 1.027 

do CPC, depois de certificado o trânsito em julgado e pagas eventuais 

custas finais remanescentes.

 Em atendimento ao art. 1.031, § 2º, do CPC, abra-se vista á Fazenda 

Pública, que deverá ser intimada, antes de se efetivar a entrega do formal 

de partilha, certidão ou carta de adjudicação, ao(s) interessado(s).

 Transitada em julgado e observadas as formalidades legais arquivem-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais, vindo os 

expedientes para assinatura, se necessário.

P.R.I.C.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

 Gilperes Fernandes da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 933193 Nr: 51020-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPG, BADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA ZUMERLE FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº: 51020-36.2014.811.0041

Ação: Interdição

Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela proposta por Cleuza 

Aparecida Paes Gonçalves em face de Bertulina Alves da Paz, ambas 

devidamente qualificadas na inicial.

Às fls. 37/39, a Requerente prestou contas, noticiou o falecimento da 

Requerida e requereu a extinção do processo.

Certidão de óbito às fls. 42.

O Ministério Público opinou pela extinção do processo, fls. 43.

Relatei o necessário. Decido.

Com a morte da Interditanda, a presente ação perde sua finalidade e com a 

perda do objeto, nada mais me resta a não ser a extinção do presente 

feito.

Em face da morte da Sra. Bertulina Alves da Paz, impõe-se então a 

extinção do processo, a teor do que preceitua o art. 267, IX do CPC:

“Art. 267 – Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal.”

Pelo exposto, com fundamento no art. 267, IX, da Lei Processual Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, ficando desde já, revogada a decisão de 

fls. 32 que antecipou parcialmente os efeitos da tutela nomeando a 

Requerente curadora provisória da Interditanda.

Intime-se a Requerente, através de sua patrona, para no prazo de cinco 

dias, fazer a devolução do termo de compromisso de curatela provisória 

retirado em 06/11/2014, retirado após o falecimento da Interditanda, fls. 42.

 Ciência ao Ministério Público.

Sem custas nos termos da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 926882 Nr: 47577-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADP, CAPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA ZUMERLE FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº: 47577-77.2014.811.0041

Ação: Alvará Judicial

Vistos, etc...

Trata-se de requerimento para expedição de Alvará Judicial para saque de 

aposentadoria perante a agência do banco Itaú proposta por Bertulina 

Alves da Paz, representada por sua filha Cleuza Aparecida Paes 

Gonçalves, ambas devidamente qualificadas na inicial.

No processo de interdição em apenso, código n. 933193, foi informado o 

falecimento da Requerente.

O Ministério Público opinou pela extinção do processo, fls. 32.

Relatei o necessário. Decido.

Com a morte da Requerente, o pedido perde sua finalidade e com a perda 

do objeto, nada mais me resta a não ser a extinção do presente feito, a 

teor do que preceitua o art. 267, IX do CPC:

“Art. 267 – Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal.”

Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, IX, do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas nos termos da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 920078 Nr: 43498-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo n. 43498-55.2014.811.0041.

Ação: Divórcio Litigioso.

 Vistos, etc...

 Manifeste-se a Requerente sobre a certidão de fls. 27, no prazo de cinco 

dias, requerendo o que entender cabível. Após, concluso para deliberação 

ou decisão.

 Intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

 Gilperes Fernandes da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 945489 Nr: 57707-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA, NPJ - UNIC - UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO

 Pelo exposto e mais que dos autos consta julgo improcedente os 

embargos extinguindo o processo com a resolução do mérito, art. 269, I, 

do CPC. Traslade-se cópia para os autos em apenso (código 926880), que 

deverá ter prosseguimento.Isento de condenação nas custas processuais 

e honorários advocatícios, nos termos da Lei 1.060/50. Ciência ao 

Ministério Público.Se preclusa a via impugnativa certifique-se e arquivem 

os autos com as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá, 19 de janeiro 

2015.Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 872558 Nr: 11461-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS, MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº 11461-72.2014.811.0041

Ação: Interdição

Vistos, etc...

Diante da manifestação dos Requerentes, fls. 47, defiro o pedido e 

designo desde já data para realização do exame pericial, dia 30/04/2015 

às 08:00 horas e, para tanto, nomeio o Dr. Alexandre Sousa Lima Falconi, 

que atua no IML – Instituto Médico Legal (Rua dos Parecis, s/nº, Carumbé, 

telefone 3613-1205, como perito judicial, devendo ser observado para 

realização da perícia os seguintes quesitos:

 1) – A Interditanda pode atualmente reger sua pessoa e administrar bens?

 2) – Caso haja incapacidade, esta é absoluta ou só para alguns atos da 

vida civil?

 3) – Outros esclarecimentos que o Sr. Perito entenda importante para 

melhor apreciação da situação da Interditanda, mormente no que diz 

respeito á necessidade ou não de sua interdição (total ou parcial).

 Comunique ao perito sobre a nomeação, bem como intimem-se os 

Interessados/Requerentes para as providências no sentido de 

comparecerem com a Interditanda ao local, dia e hora acima indicados 

para que a mesma seja submetida a exame .

 Juntado o laudo, ouça-se a representante do Ministério Público e, após, 

conclusos para deliberação ou decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 853836 Nr: 56451-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA

 Certifico que deixei de expedir mandado para a testemunha Renan, 

arrolada pela parte autora (fl. 35), em razão do endereço estar incompleto.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, se 

manifestar acerca da informação acima, bem como para fornecer meios 

ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, a fim de dar 

cumprimento aos mandados já expedidos (fls. 140/143), atentando ao 

disposto na Portaria n.º 64/2013/DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 853836 Nr: 56451-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a fornecer meios ou 

efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, a fim de dar 

cumprimento ao mandado de intimação do autor para depoimento pessoal 

(fl. 139)já expedido, atentando ao disposto na Portaria n.º 64/2013/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 916260 Nr: 40951-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 30, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 923748 Nr: 45688-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. G, ANA CLÁUDIA FERREIRA LIMA 

GARUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES, 

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA, HERMES BEZERRA SILVA NETO, 

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 91, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 918747 Nr: 42562-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDM, GMSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.JOSÉ MARIA DE MORAES e GICELDA MARIA SANTANA DE 

MORAES, qualificados nos autos, ingressaram em juízo com a presente 

Ação de Divórcio, na forma consensual, declarando que se casaram em 

24/07/2004, pelo regime de comunhão parcial de bens; que da união 

adveio o nascimento de 01 (um) filho, ainda menor de idade; e que não 

adquiriram bens na constância do casamento. Juntaram os documentos de 

fls. 09/17.Acordaram quanto ao divórcio, guarda, direto de visitas e 

pensão alimentícia do filho, e que o cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira, pelo que requereram a homologação do presente acordo. O 

representante do Ministério Público manifestou-se favorável à 

homologação do acordo (fls. 19).Vieram-me os autos para decisão.É o 

relatório.Fundamento e decido[...].Também a necessidade da realização da 

audiência a que se refere o art. 1122 do CPC, restou mitigada pelo art. 

1.124-A do CPC, que autoriza a realização do divórcio por escritura 

pública, restando certo que em tais casos torna-se desnecessária a 

ratificação da vontade já manifestada, devendo, portanto, ser dado 

tratamento igualitário àqueles que utilizam a via judicial para a realização 

do divórcio. Assim, sendo as partes capazes, devidamente 

representadas, e lícitas as cláusulas do acordo de divórcio, com 

fundamento no artigo 269, III, do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades constante 

da petição inicial (fls. 05/08), DECRETO O DIVÓRCIO do casal JOSÉ MARIA 

DE MORAES e GICELDA MARIA SANTANA DE MORAES, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge virago a 

usar o nome de solteira, qual seja, Gicelda Maria Santana.Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Notarial e Registral 

do Casamento, observando-se a modificação do nome do cônjuge 

virago.Desnecessária a inscrição no livro “E” do Cartório Local, nos 

termos do provimento nº 43/2012, da CGJ.Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Sem custas 

e honorários.Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 872854 Nr: 11691-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIB, RIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA

 Vistos, etc.

1 – Intime-se o executado, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente do 

débito, referente aos honorários advocatícios, arbitrados na decisão de 

fls. 19, no montante informado nas fls. 28, mais as parcelas vencidas no 

decorrer do processo, sob pena de prisão.

2 - Cumpra-se e intimem-se.

 

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 356930 Nr: 27476-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SILVA DALTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DALTRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - Dr. Alex de Laura 

Daltro de Souza, OAB/MT nº 16.382, do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

 

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 729676 Nr: 25696-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS, WMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - Dr. Átila Kleber 

Oliveira Silveira, OAB/MT nº 10.464, do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 176792 Nr: 24450-62.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA, MONICA HELENA GIRALDELLI

 Vistos, etc.

Defiro o requerido às fls. 135/136.

Retornem-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 215817 Nr: 24692-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMV, JVMV, JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RAMOS FERNANDES

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) LUCIANA RAMOS FERNANDES a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 731856 Nr: 28002-88.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, 

NEWTON ACUNHA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, nada 

obstante a manifestação do requerente nas fls. 95/97, os comprovante de 

depósito de diligência (fl. 96) não está de acordo com o disposto na 

Portaria n.º 64/2013/DF, pelo que impulsiono os autos para intimar a parte 
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autora a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido, atentando ao 

disposto na Portaria n.º 64/2013/DF, bem como para retirar a precatória já 

expedida, a fim de distribuí-la no Juízo Deprecado, ou, eventualmente, 

comparecer nesta Secretaria para ser intimado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 869038 Nr: 8810-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDO, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, RAPHAEL FERNANDES FABRINI, UNIJURIS 

- CAMPUS PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o laudo de fls. 60/66, em cumprimento à decisão de fl. 35, 

impulsiono os autos para intimar as partes a fim de, querendo e no prazo 

legal, sobre ele se manifestarem e, após, para irem ao Ministério Público e, 

após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 903968 Nr: 32838-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACVDB, BVDB, BMVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA 

MACEDO, FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS, MARCELON 

ANGELOS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o laudo de fls. 181/185, impulsiono os autos para intimar as 

partes a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestarem e, 

após, para irem ao Ministério Público e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 934528 Nr: 51731-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOUFIC HADDAD, TANIA MARIA HADDAD FAGUNDES, 

JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO, MARCIA TEREZINHA HADDAD 

ANHESINI, OLDESIO SILVA ANHESINI, BENEDITO TOUFIC HADDAD, VANIA 

HADDAD BORRO, JOÃO CARLOS BORRO, NAZARÉ HADDAD, JOSÉ 

EDUARDO DA COSTA BORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIAZINHA HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA, RENATO DE PERBOYRE BONILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o inventariante a fim de, no prazo legal, 

cumprir o item 2 da decisão de fl. 34.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 952318 Nr: 1119-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o art. 1°, §1°, da Lei 12.016/2009, equiparam-se às 

autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os 

administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de 

pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do 

poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Nessa linha, tenho que ato de autoridade é ato de pessoa física. Em 

consequência, somente a pessoa física pode ser a coatora, ainda que 

sempre representando o Estado, uma autarquia ou entidade jurídica com 

funções delegadas pelo Poder Público.

Assim, nos termos dos artigos 283 e 284 do Código de Processo Civil, 

faculto ao Impetrante emendar a inicial retificando, no prazo de 10 (dez) 

dias, o polo passivo da relação jurídico-processual adequando à Lei de 

Mandado de Segurança, tendo-se em vista que o DETRAN – 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO não 

possui personalidade jurídica própria para figurar como Impetrada neste 

“mandamus”; sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 284 

do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 952521 Nr: 1237-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TH TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO NOGUEIRA PEDRO 

BOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TH TRANSPORTES E 

LOGISTICA - EIRELI contra ato do AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL DA 

SEFAZ-MT.

Manuseando os autos, verifico que a Impetrante, em seu pedido liminar, 

requereu a liberação das mercadorias contidas nas notas fiscais de n. 

305.757 e 305.738.

 Contudo, as notas fiscais carreadas nos autos não correspondem às 

notas elencadas no pedido do Impetrante, nem das narradas nos fatos.

 Assim, faculto à Impetrante, nos termos dos artigos 283 e 284 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentando as notas fiscais supracitada, sob pena de lhe ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 284 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 952996 Nr: 1488-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MÉLON DE SOUZA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo a liminar para determinar à Autoridade 

Impetrada que se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição – TUSD, constante na fatura de energia elétrica 

da Impetrante referentes à Unidade Consumidora de n. 682519, devendo 

informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até ulterior decisão de 
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mérito.Por oportuno, determino que se oficie à ENERGISA/CEMAT desta 

decisão, para que esta possa sobrestar a cobrança de ICMS sobre a 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da Unidade Consumidora 

em questão.Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de 

Justiça plantonista, se necessário.Notifique-se a autoridade coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo 

único).Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 855226 Nr: 57699-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PESADOS MINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes do presente 

‘writ’ e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer a 

ilegalidade da apreensão noticiada nos autos, bem como determinar que a 

autoridade coatora proceda a liberação, ao motorista/preposto da 

Impetrante, da mercadoria retida, constante no Termo de Apreensão e 

Depósito nº. 1093040-1, mediante nomeação daquela empresa 

(Impetrante) como fiel depositária do bem e, via de consequência JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, 

do CPC.Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade impetrada, para 

os devidos fins.Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença.Isento de custas, nos termos do art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado e sem honorários advocatícios, consoante 

preveem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. P.I. e após, não havendo 

recurso voluntário, subam para o necessário reexame. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 817300 Nr: 23726-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO, ROMES JULIO TOMAZ (PROCURADOR 

DO ESTADO)

 Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes do presente 

‘writ’ e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer a 

ilegalidade da apreensão noticiada nos autos, bem como declarar a 

nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº. 1057768-3, [...].P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 856160 Nr: 58522-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILEU CONFCÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonel Pio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido constantes do presente ‘writ’ 

e, em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA, em parte, para 

reconhecer a ilegalidade da apreensão noticiada nos autos, bem como 

declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito nºs. 1099197-9 

e 1099097-5, da Impetrante – GALILEU CONFECÇÕES LTDA, [ ...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 805902 Nr: 12373-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS, ROBERTO MINORU OSSOTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, confirmo a liminar deferida e CONCEDO EM PARTE A 

SEGURANÇA determinando a liberação das mercadorias da Impetrante – 

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, constante no 

Termo de Apreensão e Depósito nº. 1038565-4.e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

269, I, do CPC.Isento de custas, nos termos do art. 10, XXII, da 

Constituição do Estado e sem honorários advocatícios, consoante 

preveem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. P.I. e após, não havendo 

recurso voluntário, subam para o necessário reexame. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 946513 Nr: 58327-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE LUCIRLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J. R. BOAVENTURA

 Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação (art. 740 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 710253 Nr: 3191-64.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO

 Intime-se o requerido para que, em 10 (dez) dias, especifique as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 715293 Nr: 7284-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA, FABIO XAVIER 

REGO, MARCELO DE BRITO SILVA, ROBERTO ANTONIO SANTOS DE 

ALMEIDA, TELMA DOS SANTOS SILVA, VILSON BALDUINO MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA

 às partes para especificarem em 10 (dez) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 371087 Nr: 7976-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AGENTES 

COMUNITÁRIOS SAÚDE,AGENTES COMBATE ENDEMIAS, ADACSE/MT - 

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA, 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL)

 Intime-se o Município para apresentar a documentação requerida no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 711614 Nr: 4676-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PUBLICO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO

 Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DANIELA CRISTINA 

GOMES VIEIRA contra ato do Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL 

DE CONCURSO PÚBLICO DA FUNEMAT, no qual se questiona o sistema de 

avaliação do teste de aptidão física, alegando estar diferenciado do 

previsto em edital.

Em que pese tratar-se o feito de Mandado de Segurança, 

equivocadamente passou a tramitar com o rito similar ao de Ação 

Ordinária.

 Entretanto, em uma análise superficial dos autos, constata-se a 

incompetência absoluta deste Juízo para apreciar o feito, uma vez que, a 

teor da narrativa contida na peça de ingresso, o suposto ato coator fora 

praticado pelo Presidente da Comissão de Concurso Público da FUNEMAT, 

cuja sede está localizada na Comarca de Cáceres-MT.

Neste caso, a ação mandamental deve ser processada e julgada por uma 

das Varas Cíveis daquela Comarca, onde está localizado o domicílio legal 

da autoridade impetrada, porquanto a e. Corte Superior já consolidou o 

entendimento no sentido de que “em sede de mandado de segurança, a 

competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade 

apontada como coatora e de sua sede funcional. Precedentes: CC 

60.560/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 12/2/2007; CC 

41.579/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 24/10/2005, p. 156; 

CC 48.490/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 19/5/2008)” (REsp 

1101738/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 

06/04/2009).

Neste sentido, aliás, já se posicionou o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em decisão monocrática proferida pela e. Desembargadora Maria 

Erotides Kneip Baranjak, nos autos do Agravo de Instrumento n. 

43163/2011, em cuja fundamentação a insigne magistrada reconheceu a 

incompetência absoluta deste Juízo para apreciar mandado de segurança 

impetrado em face do Presidente da Comissão de Concursos da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Desse modo, declino da competência e, decorrido o prazo recursal, 

determino a remessa dos autos para a Comarca de Cáceres para que lá 

sejam distribuídos a uma das Varas Cíveis competentes.

Porém, antes de efetivar a remessa do feito à autoridade competente, 

regularize-se a petição apócrifa de fls. 140/141.

Baixa na distribuição e no relatório.

Anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 855232 Nr: 57704-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DALACOSTA - ME, ARI DALACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a requerente para, no prazo de 05 dias, depositar a quantia de R$ 

60,16, na conta corrente n. 14239-5, agência 3834-2, do Banco do Brasil, 

a título de diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado, 

ressaltando a Portaria 64/2013/DF, de 03/09/2013, que determina “que a 

comprovação do pagamento das diligências dos oficiais de justiça, seja 

realizada somente por meio de recibo original emitido diretamente pelo 

caixa do Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, vedada a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como de comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 372424 Nr: 9248-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO-DETRAN/

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE CAMPOS FREIRE BORMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ, THIAGO 

FRANÇA CABRAL

 Intimar o requerido do acórdão de fls. 165/174, para cumprimento, 

especialmente no tocante ao seguinte trecho: "(...) Ante o exposto, com 

base nos fundamentos supra expendidos DOU PROVIMENTO ao recurso, 

retificando a sentença sob reexame neste ponto, declarando a nulidade 

das multas e ainda a retirada dos pontos em questão da CNH da 

Interessada/Apelante pela ausência da dupla notificação exigida pelo 

CTB."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 374568 Nr: 10850-95.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DA SILVA VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE

 Sobre o requerimento apresentado pelo autor às fls. 331/332, 

manifeste-se o requerido no prazo legal.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
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 Cod. Proc.: 898675 Nr: 28839-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA GONZAGA DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO)

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS, QUERENDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 951520 Nr: 682-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARES BARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN M. B. GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a declaração de hipossuficiência apresentada, defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Lei nº. 1.060/50.

Cite-se como requer.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos procuração original ou cópia 

autenticada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 951991 Nr: 929-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILSON DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o ato tido por ilegal fora proferido em data pretérita, 

mais precisamente no mês de outubro de 2014, não vejo prejuízo maior ao 

impetrante caso o pedido liminar seja analisado após auscultar a parte 

contrária, de modo que ancorado no poder gral de cautela, bem como em 

atenção ao princípio da separação dos poderes e discricionariedade da 

administração pública, postergo análise do pleito inicial para depois da 

apresentação dos informes, o que faço com vistas a colher maiores 

elementos e decidir com mais segurança.

 Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar informações e, querendo, juntar documentos.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito.

Cumpridas tais determinações, com a juntada dos documentos, façam-me 

os autos conclusos para a apreciação do pedido de inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 952012 Nr: 935-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA, 

JEAN LUÍS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito liminar e determino à autoridade impetrada 

que se abstenha de exigir o pagamento de ICMS que incide sobre a 

“TUSD” – Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição, nas faturas 

de energia elétrica dos impetrantes, especificamente nas UC’s (unidades 

consumidoras) nº: 6777414 e 9147764, informando a REDE CEMAT da 

decisão para as devidas providências ao seu cumprimento.Notifique-se a 

autoridade apontadas como coatora para prestar as informações, no 

prazo de 10 (dez) dias (art.7º, I, Lei nº 12.016/2009).Dê-se ciência do feito 

ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito.Após, colha-se o parecer do Ministério Público.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 949957 Nr: 60346-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON JAIR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENI RAMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a petição inicial preenche os requisitos dos arts. 282 e 

283 do CPC, cite-se o requerido para que apresente resposta, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências dos arts. 285 e 319 do CPC.

 Intime-se.

Cumpa-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 951582 Nr: 723-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE PROENÇA, ARTUR NAZARIO NUNES, 

EDVALDO DE ARAÚJO, TEREZINHA NUNES DE SIQUEIRA, JOIR BENEDITO 

PROENÇA DE AMORIM, SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN, NEUGELCINDA 

DOS SANTOS SOUSA, MARILUCE MOREIRA DA SILVA, IVANIR MARIA 

DOS SANTOS MONTEIRO, HANDERSON MARCELLO ZARK REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto e considerando que incompetência absoluta pode ser 

observada de ofício pelo Magistrado e à vista da constatação da 

incidência do art. 267, IV do CPC, sem que haja a possibilidade, mesmo 

que em tese, de qualquer emenda à inicial ou outra solução por este Juízo, 

tudo conforme fundamentação acima, JULGO EXTINTO o presente 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular. Esta solução se me 

afigura mais adequada à peculiaridade da espécie e atende ao princípio da 

duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, pois a parte 

Autora poderá, desde logo, propor a ação de modo instrumentalmente 

correto perante o Juízo competente, sem delongas. Autorizo, desde já, 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, devendo substituí-los por cópias.P.I.Após, decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, arquive-se com todas as 

baixas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 949733 Nr: 60184-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, no prazo de 30 (trinta 

dias), querendo, apresentar embargos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 919345 Nr: 42996-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO NEGRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA, 

LUANA SOUZA DE OLIVEIRA, SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN 

BORGES

 Vistos.

Recebo o recurso aviado em seus regulares efeitos.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, fazendo grafar 

as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 908348 Nr: 35751-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRALVA ROSA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CUSTODIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES, RODRIGO SANTOS CARVALHO - PROCURADOR DO 

ESTADO

 Vistos.

Intime-se a autora para colacionar aos autos, no mínimo, 02 orçamentos 

atualizados do procedimento vindicado, haja vista que, o único orçamento 

existente nos autos encontra-se com data pretérita de (05/09/2014), 

podendo o mesmo ter sofrido alteração de preço.

Por oportuno, determino também a intimação pessoal do requerido para 

que no prazo de 72 (setenta e duas) horas, dê o efetivo cumprimento na 

decisão judicial de fls. 17/18, que antecipou os efeitos da tutela específica 

de urgência, de tudo comprovando nestes autos, sob pena de bloqueio de 

valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 333765 Nr: 4445-77.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA PEREIRA ALVES, ILDA PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - Proc. 

do Estado

 Vistos.

Considerando o teor da petição retro, determino a intimação pessoal do 

requerido para que imediatamente, dê o cabal cumprimento do acórdão e 

comprove nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Findo o 

prazo, com ou sem comprovação, volvam-me os autos incontinenti para 

analisar o pedido de bloqueio de valores.

Intime-se PESSOALMENTE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 895030 Nr: 26511-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERACY ERMINIA DE ASSIS DE JESUS, ALEXSANDRO 

APARECIDO SAMPAIO, CESAR NUNES DA SILVA, CÉSAR RAMOS 

EVANGELISTA, CREUZA MARIA DA SILVA NUNES, DERVANDE DE 

ARRUDA E SILVA, EDSON AFONSO DE QUEIROZ, ISSAC GOMES DE 

OLIVEIRA, LOLICO BENUNES MARTINS GOMES, LUIS ANTONIO MARTINS, 

MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO, MARIZETE LAZZAROTTO MENDES 

DA COSTA, MAURO ROCHA BARROS, NEVES NETO DOS SANTOS, 

NILTON CESAR GONÇALVES, RILDO CESAR AMARAL SILVA, 

WALDOMIRO ALVES DE ALMEIDA, SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO)

 Vistos.

Recebo o recurso aviado nos seus regulares efeitos.

Intime-se o ora apelado para as contrarrazões.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, fazendo grafar 

as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 952109 Nr: 1002-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DE OLIVEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita.

Cite-se o Estado de Mato Grosso, por seu representante legal, para 

responder aos termos da vertente ação.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, será 

decretada a revelia, sem os efeitos previstos no artigo 319 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 952379 Nr: 1152-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA PEREIRA DE FREITAS, ÉLISSON 

APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique-se a secretaria, acerca da tempestividade dos embargos, para 

a seguridade do juízo.

Acaso tempestivo, recebo os embargos para discussão.

Apense-se ao feito executório principal.

Intime-se o embargado para resposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 952711 Nr: 1330-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EPP, RAUL LUERSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DEESTADO DE FAZENDA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN, PAULO 

ANTONIO GUERRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito liminar e determino à autoridade impetrada 

que se abstenha de exigir o pagamento de ICMS que incide sobre a 

“TUSD” – Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição, nas faturas 

de energia elétrica dos impetrantes, especificamente nas UC’s (unidade 

consumidora) nº: 9099930, informando a REDE CEMAT da decisão para as 

devidas providências ao seu cumprimento.Notifique-se a autoridade 

apontadas como coatora para prestar as informações, no prazo de 10 

(dez) dias (art.7º, I, Lei nº 12.016/2009).Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.Após, 

colha-se o parecer do Ministério Público.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 914574 Nr: 39875-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARIUSKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TENARESSA A. A DELLA 

LIBERA

 Intimação do embargado para apresentar resposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 854571 Nr: 57125-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA PEREZ LEINAT, APARECIDA DE SOUZA 

FERREIRA DE JESUS, CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO, CIRENA 

JOSE DE CARVALHO DUARTE, IVANIR DA SILVA OLIVEIRA, JULIANA 

ASSUNÇÃO, JUVELINA GALDINA GONÇALVES ROMA, LEIA RODRIGUES 

DA CUNHA CARVALHO DE ABREU, LUSIA GONÇALVES DA SILVA, 

MARIA ROSALINA ALVES ARANTES, MARILZA JIACOMINI RUBINHO VAZ, 

PATRICIA MOREIRA COELHO RUPPIN, SEBASTIAO DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS, QUERENDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 71735 Nr: 5960-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CÉZAR TORALES TRINDADE, JONNY RANGEL 

MOSHAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI, 

JONNY RANGEL MOSHAGE, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO, 

MARCOS SOUZA DE BARROS, WILLIAM KHALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE

 Intimar a parte autora para manifestar-se acerca da certidão de fls. 341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 404425 Nr: 36416-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE, ROMES JULIO TOMAZ (PROCURADOR DO ESTADO)

 Intimar o Exequente para manifestar-se a respeito da certidão de fl. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 103314 Nr: 16421-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE TAL, GERSON BENEDITO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 948015 Nr: 59156-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 949008 Nr: 59664-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, BEIRA RIO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, FABRICIO DE OLIVEIRA REBOUÇAS EPP, 

JOSE ROBERTO REBOUÇAS & CIA LTDA, TELES PIRES COMERCIO DE 

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA 

SEFAZ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MITSUO YABUMOTO, 

RODRIGO NAKAO YABUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 949601 Nr: 60067-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA RÍZIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 949972 Nr: 60360-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 950964 Nr: 334-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVÃO TRANSPORTES LTDA, LUIZ GUSTAVO AIDAR 

PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 950970 Nr: 340-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO DA FÉ LTDA ME, GRAUCE GABRIELLE 

RABELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 950975 Nr: 344-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA 

ME, MOACIR ANTONIASSI TRIVELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 950976 Nr: 345-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA, GENISVAN HUDSON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 950979 Nr: 348-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 950992 Nr: 361-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. R. M. DE SOUZA E CIA LTDA ME, LUANA REGINA 

MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 951001 Nr: 370-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FOCHESATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR, para depositar diligencia e apresentar contra fé, 

para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 832754 Nr: 38322-32.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JOSE URGNIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 946533 Nr: 58337-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTIN LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO)

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 180 de 939



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 853251 Nr: 55963-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA TEIXEIRA DE BARROS, JANETE DE ALMEIDA 

CARDOSO CUNHA, JORGE ALVES DE ARAÚJO, JOANA BENEDITA DA 

SILVA BASTOS, JUCÉIA FERREIRA GONÇALVES, JUDITH MARIA 

MADALENA RODRIGUES DE ARRUDA, LEANDRO ANTUNES MACIEL, 

LIZANDRA DOS SANTOS ARRUDA E SILVA, LUZIA OLIVEIRA ARRUDA, 

MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, MARIA BENEDITA DA COSTA, 

MARIA DA GLORIA AMORIM, MARIA DA GLORIA GONÇALVES DA SILVA, 

MARIA LUIZA CORREA, MARIA SILVA DE ARRUDA, MARIA SOARES DA 

COSTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO)

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 781499 Nr: 35102-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao exequente para retirar o ofício requisitório expedido e 

promover o seu protocolo no tj/mt

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 761655 Nr: 14134-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA FONSECA PEREIRA, 

SAMI ABRÃO HELOU

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO BENEDITO ORMOND

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS, QUERENDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 818030 Nr: 24446-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO BORGES LENZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte autora para fotocopiar as peças necessario para 

instruir o ofício requisitório

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 831128 Nr: 36815-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUSANNE CHRISTINNE ROSA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO CATALÁ JORGE

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS, QUERENDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 781492 Nr: 35095-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para protocolar as peças para instruir o oficio 

requisitorio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 928691 Nr: 48582-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA CASTRILLON OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA, RUSSIVELT PAES DA CUNHA, TOMAS DE AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA G. DE OLIVEIRA 

AQUINO - SUBPROCURADORA - GERAL DE DEF. MEIO AMBIENTE

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 725788 Nr: 21531-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROCHA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES

 Intimação do apelado para apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 816839 Nr: 23270-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA, 

EMMANUEL OLIVEIRA NETO, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O OFÍCIO REQUISITÓRIO, 

SOB PENA DE ARQUIVAENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 947373 Nr: 58766-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 

ACORIZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR para depositar diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 948966 Nr: 59632-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA SETPU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR para depositar diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

 Cod. Proc.: 949549 Nr: 60036-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao AUTOR para depositar diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 782121 Nr: 35752-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - ASMIP, SINDICATO DOS SERVIDORES DO 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI, 

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, rejeito a tese da prescrição e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou 

proventos dos servidores filiados, dependentes e pensionistas do 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SINDSEMP e da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – ASMIP o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação.Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a categoria dos servidores 

representados pelos autores, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da 

sentença.Quanto à comprovação das condições individuais de cada 

filiado, dependente ou pensionista, para efeito de apuração do montante 

devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. 

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, 

desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e 

após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo 

pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do 

CPC.Condeno o requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 

R$5.000.00 (cinco mil reais), com base no art. 20, § 4º do CPC, além das 

custas processuais, se houver.Intime-se. Cumpra-se.Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 950067 Nr: 60455-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA ALVES DE BRITO, CLEVERSON MARTINS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Sem maiores delongas, tendo em vista que já foi entregue a prestação 

jurisdicional por sentença, indefiro o petitório retro.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 931447 Nr: 50107-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEYDE DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no devido prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo Requerente.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, 

uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 919131 Nr: 42847-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO, EDLEUZA SABINO 

BUENO, ELISANGELA GERALDES CRUZ, GERONIMA BRITO DE FRANÇA, 

HELIA MARCIA DE SOUZA, JULIA NETA RAMOS DE MORAIS, MARIA 

IVETE GONÇALVES DE PAULA, NADIR DA SILVA BURG, ODALEIA 

BISINOTO PAULINO LEITE, SORAIA AMANDA ZUCARELLI, WANDERLEIA 

DE MORAIS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no devido prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo Requerente.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, 

uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 876503 Nr: 14432-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS

 ISTO POSTO, rejeito a tese da prescrição e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou 

proventos do autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre 

todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.Por outro lado, 
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caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 

o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da 

efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se 

ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será 

atualizado até a data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação 

das condições individuais de cada autor, para efeito de apuração do 

montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de 

sentença. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% 

ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 

(29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até 

o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento 

da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do 

CPC.Condeno o requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 

R$5.000.00 (cinco mil reais), com base no art. 20, § 4º do CPC, além das 

custas processuais, se houver. Intime-se. Cumpra-se.Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 876025 Nr: 14108-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINICE DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS

 ISTO POSTO, rejeito a tese da prescrição e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou 

proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre 

todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.Por outro lado, 

caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, 

o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da 

efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se 

ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será 

atualizado até a data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação 

das condições individuais de cada autor, para efeito de apuração do 

montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de 

sentença. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% 

ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 

(29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até 

o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento 

da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do 

CPC.Condeno o requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 

R$5.000.00 (cinco mil reais), com base no art. 20, § 4º do CPC, além das 

custas processuais, se houver. Intime-se. Cumpra-se.Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 900376 Nr: 30124-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS RONDON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO)

 ISTO POSTO, rejeito a tese da prescrição e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou 

proventos do autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre 

todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.Por outro lado, 

caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 

o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da 

efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se 

ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será 

atualizado até a data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação 

das condições individuais de cada autor, para efeito de apuração do 

montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de 

sentença. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% 

ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 

(29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até 

o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento 

da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do 

CPC.Condeno o requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 

R$5.000.00 (cinco mil reais), com base no art. 20, § 4º do CPC, além das 

custas processuais, se houver. Intime-se. Cumpra-se.Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para Reexame Necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 926832 Nr: 47544-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por AUGUSTO MARIO 

SANTANA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

incorporação da remuneração do Requerente o percentual de 11,98% 

decorrente da perda ocorrida quando a conversão do cruzeiro real para 

URV.

Aduz, em síntese, que é servidor público estadual e que o ato que 

converteu o cruzeiro real para URV resultou em violação dos direitos do 

Requerente, que teve diferença salarial de 11,98%.

Relata que a matéria trazida à apreciação é conhecida, sendo inclusive, 

objeto de pronunciamento judicial definitivo na esfera de competência do 

Poder Judiciário.

Instruiu a inicial com documentos às fls. 13/14.

Pugna pelos benefícios da Justiça Gratuita.

Foi determinada emenda a inicial às fls. 15.

A parte autora emendou a inicial erroneamente às fls. 16/25.

É o necessário relato.

 Decido.

Considerando despacho de fls. 15, no qual foi determinada a emenda a 

inicial para que o requerente comprovasse o valor da causa colacionando 

planilha de cálculos atualizada referente às verbas pleiteadas, bem como 

comprovasse a sua hipossuficiência, verifico que não ocorreu a correta 

emenda à exordial.

ISTO POSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 284, § único 

do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, I do CPC.

P.R.I. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 850177 Nr: 53256-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CASA NOVA LTDA EPP, NIVALDO DONIZETI 

CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 
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ALVES - PROC. ESTADO

 ISTO POSTO, confirmando a liminar e consoante a fundamentação supra, 

CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA no sentido de determinar às 

autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta do Impetrante – UC nº 

6546021, bem como informe à REDE CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) que 

se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de 

Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto 

que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença.P.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com todas as baixas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 935812 Nr: 52482-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI THIAGO ARRUDA CAMPOS, ENIO RODRIGUES 

DA CRUZ, LAUNY FIDELIS DE OLIVEIRA, LINDOMARCIO CORREA DE 

OLIVEIRA, MARCO SILVA DE MIRANDA, MARCOS ROSA PANIAGO DE 

LUNA, MARIA MARLENE DA SILVA COSTA, NEUTON JOSÉ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEILY SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no devido prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo Requerente.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, 

uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 951570 Nr: 713-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA AUXILIADORA ALVES, ROSINA EUGENIA 

DE ALMEIDA FERREIRA, ROSANA MÁRCIA JULIANI DA SILVA, LINA 

MARIA DE LIMA FILHA, GONÇALO FERREIRA ARRUDA, ANA CONCEIÇÃO 

DE ALMEIDA, ARENIL CLEMENTINO DA CONCEIÇAO, MARCOS ANTONIO 

DO PRADO, LAUREANO BENEDITO GUIMARÃES, MANOEL DOMINGOS 

PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no devido prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo Requerente.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, 

uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949879 Nr: 60277-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA CRISTINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o provimento antecipatório.Cite-se o Requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa, no devido prazo legal.Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 806536 Nr: 13018-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, e tendo em vista o pedido oposto às fls. 43 pelo 

Exequente, determino o desentranhamento dos documentos que instruíram 

a inicial, ficando fotocópias nos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após, arquive-se com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 922648 Nr: 45035-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo autor, 

para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de conseqüência, julgo 

EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 267, VIII do CPC.

Publiquem-se e Intimem-se.

DEFIRO eventual pedido de desentranhamento dos documentos, 

deixando-se fotocópias dos mesmos nos autos.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o 

trânsito e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 719262 Nr: 10708-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DAHER COELHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e consoante a fundamentação exposta, CONCEDO, EM 

DEFINITIVO, A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar deferida, 

para a liberação das mercadorias sob Termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 887975-8 (fls. 22), e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 

CPC.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 

512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Por derradeiro deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 475, § 3º do CPC, por 

estar em consonância com as Súmulas 70 e 547 do STF.P.I. Após, 

decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 910773 Nr: 37387-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENIL MARIA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO)

 ISTO POSTO, rejeito a tese da prescrição e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou 

proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre 

todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.Por outro lado, 

caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os 

autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida 

lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. 

Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo 

será atualizado até a data da liquidação da sentença.Quanto à 

comprovação das condições individuais de cada autor, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC 

até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará 

a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 269, I, do CPC.Condeno o requerido em honorários 

advocatícios os quais fixo em R$5.000.00 (cinco mil reais), com base no 

art. 20, § 4º do CPC, além das custas processuais, se houver. Intime-se. 

Cumpra-se.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 886131 Nr: 20619-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LUIZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL)

 Vistos, etc.

Prestei as informações através do Oficio n. 007/2015 na presente data, 

referente ao Ofício n. 2061/2014 – 3ª Secretaria Cível, extraído do Agravo 

de Instrumento 153759/2014 – Capital.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

 Prestei as informações nesta data.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 854555 Nr: 57109-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA ANA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo autor, 

para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de conseqüência, julgo 

EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 267, VIII do CPC.

Publiquem-se e Intimem-se.

DEFIRO eventual pedido de desentranhamento dos documentos, 

deixando-se fotocópias dos mesmos nos autos.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o 

trânsito e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 831704 Nr: 37343-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. N. ALIMENTOS LTDA - ME, EDELZUITO ANDRADE 

NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO

 ISTO POSTO, confirmando a liminar e consoante a fundamentação supra, 

CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA no sentido de determinar às 

autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta do Impetrante – UC nº 

3346757, bem como informe à REDE CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) que 

se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de 

Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto 

que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença.P.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com todas as baixas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949438 Nr: 59964-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO KESTRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a ordem judicial exarada nestes autos às fls. 82 e verso, 

sendo a mesma consistente em se determinar a intimação do Diretor e/ou 

responsável legal do prestador Complexo Hospitalar São Mateus para 

cumprimento de liminar, ordem esta reforçada pelo juiz plantonista nos 

autos da Medida Cautelar de Protesto, Notificação e Interpelação de 

Código Apolo n. 949993 apensado aos autos em epígrafe, determino a 

intimação do Autor, na pessoa do seu patrono, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca do seu fiel cumprimento, bem como 

manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, dizendo o que for 

necessário, em caso de descumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 873948 Nr: 12589-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAXIMIR MODAS LTDA, VALTER BARBOSA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA

 ISTO POSTO, confirmando a liminar e consoante a fundamentação supra, 
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CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA no sentido de determinar às 

autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta do Impetrante – UC nº 

2625261, bem como informe à REDE CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) que 

se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de 

Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto 

que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença.P.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com todas as baixas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 700078 Nr: 34702-17.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALOÍSIO LINTZMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMARA PAULUZE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, confirmo a liminar e consoante fundamentação supra, e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Requerente quanto a inexistência de 

propriedade de veículo.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 100,00 

(cem reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. P. Intimem-se. Após, 

não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as 

baixas.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 853340 Nr: 56051-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. LISBOA DA HORA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO

 ISTO POSTO, confirmando a liminar e consoante a fundamentação supra, 

CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA no sentido de determinar às 

autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta do Impetrante – UC nº 

10122830, 11252729 e 6737986, bem como informe à REDE CEMAT 

(Grupo ENERGISA S/A) que se abstenha de incluir referidos valores nas 

Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a 

confecção da fatura de energia elétrica, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I 

do CPC. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor 

de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de outras sanções previstas, 

inclusive de natureza penal, podendo, ainda, ser aplicada multa, nos 

termos do parágrafo único do art. 14 do CPC.Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença.P.I. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com todas as baixas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 880186 Nr: 16888-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA MARIA AQUILINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 939785 Nr: 54500-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRELANDIA RECAPAGENS LTDA, ENIO VALDIR 

ENGELMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Entendo necessário, antes de analisar o pedido de reconsideração (fls. 

1505/1508) da decisão de juntado aos autos pelo requerente as fls. 

1503/1504, determino a intimação do requerido para manifestar aos autos, 

no prazo de 03 (três) dias, sem prejuízo do prazo de defesa.

Intime-se pelo oficial de plantão.

Após, voltem-me os autos cls., com urgência

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 951802 Nr: 816-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Até então, estávamos adotando o critério de bloqueio das contas públicas, 

medida excepcional, para garantir o direito à saúde dos cidadãos que 

buscam o Poder Judiciário como última esperança de serem atendidos pela 

Saúde Pública, tendo em vista que os Secretários de Estado de Saúde e 

do Município simplesmente ignoravam todas as ordens judiciais emanadas. 

Portanto, era o único recurso de que o juiz dispunha para a efetivação da 

medida judicial. Justiça sem eficácia não é Justiça!

Porém, considerando a reunião entabulada no último dia 19.12.2014, no 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, conduzido pelo nobre colega Dr. 

Túlio Duailibi, contando com a presença dos Juízes das Varas de Fazenda 

Pública de Cuiabá-MT e Várzea Grande, bem como do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, e, ainda, na presença de representantes do Governo 

Estadual, dentre eles o Secretário Chefe da Casa Civil – Dr. Paulo Taques, 

do atual Secretário Estadual de Saúde, Sr. Marco Aurélio Bertúlio Neves, 

do Secretário Municipal de Saúde, do Sr. Dr. Procurador-Geral do Estado, 

e outros, com o objetivo de serem discutidas medidas a serem observadas 

para o cumprimento de ordens judiciais envolvendo pedidos atinentes ao 

campo da saúde (fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, 

internações em UTI’s, etc.), ficou a promessa, por parte do Governo e em 

especial de Sua Excelência, o Secretário de Estado de Saúde, de que 

cumpririam as liminares concedidas, evitando-se, por conseguinte, a 

medida extrema de bloqueio de contas.

Dito isso, e considerando a promessa de cumprimento das decisões 

judiciais, determino a intimação pessoal do Sr. Secretário Estadual de 

Saúde para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento do “decisum” de fls. 19/20 proferido nestes autos, devendo o 

mesmo ser comprovado mediante a instrução de documentos, no prazo de 

10 dias.

Em seguida, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para 

apreciação do que couber.
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Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por Oficial Plantonista.

Vara Especializada de Falência, Concordata e Carta 

Precatória

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 905632 Nr: 33978-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA IARA MARÇAL CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCAL CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se o patrono da parte autora para manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Srº Oficial de Justiça de fl. 26 no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de devolução da presente deprecata.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 952588 Nr: 1250-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIMUTUM - COOP DE CREDITO RURAL DE NOVA 

MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Cooêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte autora para proceder ao pagamento da 

diligencia do oficial de justiça, devendo esta juntar aos autos o 

comprovante original do depósito efetuado na conta dos Oficiais de 

Justiça, em atenção à Portaria n° 64/2013/DF.

Ainda na intimação, faça consignar a informação de que referida Portaria 

veda a apresentação de fotocópias, segunda via, comprovante de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line.

Após o pagamento, cumpra-se a presente Deprecata em seus precisos e 

jurídicos termos.

 Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de origem, consignando as 

nossas homenagens.

 Intime-se. Cumpra-se, servindo-se da mesma como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 336546 Nr: 7509-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CLAUDIO METELLO, SELMA DO ROCIO LATUF 

SALOM METELLO, MARCOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN, Hermano Villemor Amaral Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES, MONICA PRETEL FEITOSA, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI

 Autos Código 336546...Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC e declaro hígida e legítima as 

penhoras realizadas na carta precatória n. 940/2007, em apenso, bem 

como condeno a embargante BASF S/A na pena de litigância de má-fé, 

devendo-se pagar multa de 1% sobre o valor da causa e a indenizar a 

parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários 

advocatícios e todas as despesas que efetuou em decorrência da 

oposição deste Embargos de Terceiro, com base no arts. 17, I e V c/c 18, 

ambos do CPC. Como o parágrafo segundo do art. 18, do CPC preceitua 

que o valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia 

não superior a 20% sobre o valor da causa e, ainda, considerando que o 

prejuízo da embargada é nítido nos autos...ensejando diante desse cenário 

a obrigação indenizatória descrita no caput do art. 18, do CPC. Por essas 

razões, condeno a embargante a pagar a referida indenização que fixo em 

10% sobre o valor da causa em favor da embargada, bem como 

condeno-a ao pagamento de todas as despesas que a embargada efetuou 

em decorrência da oposição deste Embargos de Terceiro.Por fim, condeno 

a embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que, orientando no art. 20, § 4º, do CPC, fixo em R$ 

15.000,00 , valor esse que julgo eqüitativo, levando-se em conta a 

natureza jurídica da ação em conformidade com o § 4º do artigo 20, do 

CPC, e, ainda, em consideração, o grau de zelo dos profissionais, o lugar 

da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, os trabalhos 

realizados pelos Advogados e o tempo exigido para o seus 

labores.Transitado em julgado a presente sentença, aguarde-se por 15 

dias eventual pedido de cumprimento de sentença, desapensando e 

arquivando-se o feito com baixa, se não houver manifestação, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de 

qualquer das partes, sem ônus, durante o prazo do artigo 475-J, 

parágrafo quinto, do CPC. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2015. 

Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 888175 Nr: 21990-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI TERESINHA DE CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEA DE QUADROS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO FURLANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.,

Ao compulsar os autos sobressai a informação de que já foi colhido o 

depoimento da testemunha Adbar da Costa Salles, conforme termo de 

audiência de fl.54.

Ante o teor da certidão de fl.53 a testemunha Elisabety da Silva Leite foi 

intimada, porem não compareceu na audiência designada por este juízo 

sem quaisquer justificativa, devendo esta ser conduzida coercitivamente 

para novo ato que designo para o dia 18 de Março de 2015 às 14h00min.

Determino ainda nova intimação para que no mesmo dia compareça a 

testemunha Nely Santos de Quadros a fim de realizar sua oitiva.

 Oficie-se ao r. Juízo Deprecante informando da data designada para a 

realização da audiência, e intimação das partes.

 Expeça-se o necessário a intimação da testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 897387 Nr: 27829-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIT MACHADO JEAMPIETRI DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, 

COMPHANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VICENTINI, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.,

Determino a intimação da testemunha no novo endereço indicado pela 

requerente em petição de fl.81.

 Para tanto, designo audiência com a finalidade de inquirir das 

testemunhas, para o dia 18 de Março de 2015 às 14h40min.

Oficie-se ao r. Juízo Deprecante informando da data designada para a 

realização da audiência, e intimação das partes.

 Expeça-se o necessário a intimação da testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 952774 Nr: 1369-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - RS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIS SERVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FERNANDO PINTO 

STEFANELLO, PEDRO FURIAN SESSEGOLO, ROBERTO CARLOS 

MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte autora para proceder ao pagamento da 

diligencia do oficial de justiça, devendo esta juntar aos autos o 

comprovante original do depósito efetuado na conta dos Oficiais de 

Justiça, em atenção à Portaria n° 64/2013/DF.

Ainda na intimação, faça consignar a informação de que referida Portaria 

veda a apresentação de fotocópias, segunda via, comprovante de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line.

Após o pagamento, cumpra-se a presente Deprecata em seus precisos e 

jurídicos termos.

 Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de origem, consignando as 

nossas homenagens.

 Intime-se. Cumpra-se, servindo-se da mesma como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 952833 Nr: 1410-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABITARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE SOUZA CECCHI 

ALFACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte autora para proceder ao pagamento da 

diligencia do oficial de justiça, devendo esta juntar aos autos o 

comprovante original do depósito efetuado na conta dos Oficiais de 

Justiça, em atenção à Portaria n° 64/2013/DF.

Ainda na intimação, faça consignar a informação de que referida Portaria 

veda a apresentação de fotocópias, segunda via, comprovante de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line.

Após o pagamento, cumpra-se a presente Deprecata em seus precisos e 

jurídicos termos.

 Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de origem, consignando as 

nossas homenagens.

 Intime-se. Cumpra-se, servindo-se da mesma como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 864517 Nr: 5226-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA FLAVIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO VERDE, HOSPITAL MUNICIPAL 

CORAÇÃO DE JESUS, LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fl. 41 no prazo de 5(cinco) dias, sob pena 

devolução da presente deprecata.

Após volte os autos conclusos para nova deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 899488 Nr: 29432-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTAL FACTORING FORMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANI BREMBATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS

 Vistos, etc.,

Cumpra-se a presente Deprecata em seus precisos e jurídicos termos.

 Para tanto, designo audiência com a finalidade de inquirir as testemunhas, 

para o dia 18 de Março de 2015 às 15h00min.

Oficie-se ao r. Juízo Deprecante informando da data designada para a 

realização da audiência, e intimação das partes.

 Expeça-se o necessário a intimação da testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 890918 Nr: 23843-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALUA ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, 

TRIP LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.,

Cumpra-se a presente Deprecata em seus precisos e jurídicos termos.

 Para tanto, designo audiência com a finalidade de inquirir as testemunhas, 

para o dia 18 de Março de 2015 às 16h00min.

Oficie-se ao r. Juízo Deprecante informando da data designada para a 

realização da audiência, e intimação das partes.

 Expeça-se o necessário a intimação da testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 842211 Nr: 46312-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM VIVIAN JABRA ANFER PINTO 

COSTA, RUBENS DE CASTRO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte autora para proceder ao pagamento da 

diligencia do oficial de justiça, devendo esta juntar aos autos o 

comprovante ORIGINAL do depósito efetuado na conta dos Oficiais de 

Justiça, em atenção à Portaria n° 64/2013/DF.

Ainda na intimação, faça consignar a informação de que referida Portaria 

veda a apresentação de fotocópias, segunda via, comprovante de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line.

Após o pagamento, cumpra-se a presente Deprecata em seus precisos e 

jurídicos termos.

 Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de origem, consignando as 

nossas homenagens.

 Intime-se. Cumpra-se, servindo-se da mesma como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 853401 Nr: 56091-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUJICA & CIA LTDA - EPP, PATRICIA TAVARES 

MANZIONE MUJICA DE KAMIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INBRANDS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS HORTEGA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVARES DA SILVA 

CAMPOS, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS

 Vistos, etc.,

Determino a intimação da testemunha no novo endereço indicado pela 

requerente na petição de fl.51.

 Para tanto, designo audiência com a finalidade de inquirir as testemunhas, 

para o dia 18 de Março de 2015 às 16h20min.

Oficie-se ao r. Juízo Deprecante informando da data designada para a 

realização da audiência, e intimação das partes.

 Expeça-se o necessário a intimação da testemunha.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 819203 Nr: 25484-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BRAZ DUARTE, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE GUERREIRO DE 

ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR

 Ante o exposto e tudo o que nos autos consta, considerando que o 

crédito extraconcursal não precisa ser habilitado e nem concorre com os 

créditos preferenciais e não preferenciais, julgo parcialmente procedente 

o presente pedido, e determino a listagem do crédito trabalhista somente, 

totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) como 

extraconcursal, em nome de GERALDO BRAZ DUARTE, CPF n° 

165.592.993-49 sob o amparo dos artigos supracitados, devendo ser 

quitado tão logo seja constatada a suficiência de ativos.Com o trânsito em 

julgado, procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando estes 

autos observando as formalidades legais.Sem custas. P. R. I. C.Cuiabá/MT, 

16 de janeiro de 2015.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23304 Nr: 813-41.2013.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA, Gustavo Bouvié de Oliveira

 Vistos.

 Analisando a resposta do acusado (fls. 125/126), não vejo presentes os 

requisitos numerados no artigo 397, do Código de Processo Penal, que 

orientam a absolvição sumária. Assim sendo, em obediência ao devido 

processo legal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31-3-2015 às 15h30, conforme determina o artigo 399, do CPP, momento 

em que, preenchidos os requisitos, deverá ser ofertada a proposta de 

suspensão condicional do processo.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24725 Nr: 1118-88.2014.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RIBEIRO, LAERCIO ROBSON 

DA SILVA MAGALHAES, MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito, 

Ardonil M. Gonzalez Junior, Mauro Max Arruda Abreu

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos ao setor de expedição de matéria para imprensa com o fim de intimar 

os advogados dos réus Marcos Divido Teixeira da Silva e Laércio Robson 

da Silva Magalhães, para ciência da juntada do Laudo Pericial, bem como 

apresentar alegações finais, no prazo sucessivo de cinco dias, a 

iniciar-se pela Defesa do Réu Marcos Divino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25012 Nr: 1347-48.2014.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA COSTA & COSTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador de Recursos Florestais da 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Medeiros, Rafaella 

Araujo e Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA 

COSTA & COSTA LTDA, qualificada nos autos, contra ato tido coator do 

COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS DA SEMA/MT, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim imediato de suspender ou cassar 

os efeitos do ato apontado ilegal, com a consequente suspensão do 

Projeto de Manejo n. 631093/2011 e RAUTEX n. 1482/2012.

No mérito, requer a concessão da segurança, nos termos da liminar 

requerida.

Aduz a impetrante que adquiriu área total (30.667.9870ha) da Fazenda 

Jau, localizada no Município de Nova Bandeirantes (MT), conforme 

instrumento particular de compra e venda averbado em cada uma das 

matrículas do imóvel, sendo transmitida a posse do imóvel rural.

Alega que, por meio do uso da força, a posse do imóvel foi retomada por 

um de seus vendedores.

 Em razão de tais fatos, a impetrante protocolizou diversos requerimentos 

administrativos visando à suspensão do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável – PMFS e a respectiva AUTEX, em trâmite na SEMA/MT.

 Não obstante manifestações favoráveis de algumas Coordenadorias do 

órgão ambiental, em análise realizada por meio do parecer n. 015/2013 

(fls. 279/280), o Secretário de Estado do Meio Ambiente entendeu pelo 

prosseguimento normal do processo administrativo.

Em novo pedido de suspensão protocolizado pela impetrante, os autos 

foram encaminhados ao Gabinete do Secretário Adjunto de Base Florestal 

para nova análise e posterior deliberação (fl. 22), devolvendo os autos ao 

Coordenador de Recursos Florestais (fl. 30), que entendeu, em razão do 

parecer n. 015/2013 (fls. 279/280), pela impossibilidade da suspensão 

requerida.

Sustenta haver diversas irregularidades nas autorizações concedidas 

pela SEMA/MT, uma vez que a propriedade e posse da área onde foi 

autorizado o PMFS não são, por direito, dos titulares do projeto 

apresentado ao órgão ambiental, bem como alega que a autoridade tida 

coatora, ao que parece, não possuía atribuição para determinar a 

continuidade do processo administrativo, conforme determinou na decisão 

impugnada.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/187.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da 

autoridade coatora (fl. 188).

A impetrante juntou novos documentos às fls. 189/191.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente 

litisconsorcial às fls. 196/226. Alega preliminarmente a ilegitimidade 

passiva do Coordenador de Recursos Florestais, uma vez que ele não 

possui a atribuição de determinar a suspensão ou o cancelamento de 

processos administrativos, bem como a decadência do direito de 

impetração da ação mandamental. No mérito, sustenta a inexistência de 

ato coator, de ilegalidade ou abuso de poder na atuação do órgão 

ambiental. Juntou documentos às fls. 227/345.

É o relato. DECIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito 

sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não 

comportar dilação probatória.

É cediço que para a indicação do polo passivo em Mandado de Segurança 

é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência 

necessária para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os 

efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Nesse sentido, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física 

que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada pratica 

efetivamente o ato impugnando, mas também quem tenha o poder de 

decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

No caso, a impetrante objetiva a concessão da medida liminar para o fim 
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imediato de suspender ou cassar os efeitos do ato apontado ilegal – 

decisão que informou a impossibilidade de suspensão do processo 

administrativo (fl. 20), com a consequente suspensão do Projeto de 

Manejo n. 631093/2011 e RAUTEX n. 1482/2012.

Todavia, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso em suas 

informações apresentadas às fls. 196/226, a autoridade competente para 

determinar a suspensão de licenças ou autorizações expedidas pelo 

órgão ambiental, conforme disciplina o artigo 18, da Portaria 83/2009, de 

11-8-2009 (fl. 320), é o Secretário de Estado do Meio Ambiente, conforme 

se vê pela própria análise realizada pela autoridade competente, por meio 

do parecer n. 015/2013 (fls. 279/280), em outro requerimento formulado 

pela impetrante.

Dessa forma, constata-se que a autoridade coatora apontada pela 

impetrante não detém atribuição para adotar as providências necessárias 

para corrigir eventual distorção, ilegalidade ou abuso de poder apontado 

na inicial, o que não a legitima para responder a impetração.

Diante do exposto, e em consoante com a fundamentação supra, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com base no art. 267, 

VI, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24518 Nr: 927-43.2014.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que intimo a parte 

autora a se manifestar acerca das provas que pretende produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho fls. 381.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 359481 Nr: 22026-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA

 Autos Código n° 359481

Vistos...

Abra-se vista às partes para os fins do artigo 422 do CPP , sob pena de 

preclusão.

Após, conclusos para a designação de data para julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2014.

Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

 

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 80116 Nr: 12158-03.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR EDSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO, MARCELO FELICIO GARCIA

 Vistos, etc;

Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2014.

 

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 332016 Nr: 12449-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DAMASCENO CASSIANO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES, Marcos Correa Frederici

 Autos Código n° 332016

Vistos, etc;

Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de 

preclusão.

Após, conclusos para inclusão do feito na pauta de julgamentos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2014.

2ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 111788 Nr: 14028-20.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CEZAR BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA

 Vistos etc.

 Ante a não intimação do reeducando para comparecer na presente 

audiência, redesigno o ato prejudicado para o dia 31/03/2015 às 13:50 

horas.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 53641 Nr: 5104-25.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUEL DA GUIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado não comparece mensalmente em juízo desde 

que progrediu de regime, designo audiência de justificação para o dia 

08/04/2015, às 14:50.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 387046 Nr: 1066-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PINCERATO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlito Fernandes Neto

 Vistos, etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo ilustre 

Ministério Público

Dê-se vista dos autos à Defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 
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reforma.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 51956 Nr: 3998-28.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARACILDO DE SOUZA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES

 Vistos etc,

À defesa do recuperando para manifestação.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 382235 Nr: 24062-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS, 

RAQEUEL CALMON FREITAS

 Vistos, etc.

Designo audiência admonitória para o dia 27/02/2015, às 14:40.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 380233 Nr: 21952-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO

 Desta feita, a matéria referida deve ser discutida em sede de recurso de 

apelação, razão pela qual, indefiro o pedido formulado.Determino a 

submissão do penitente aos exames legais, bem como a juntada de 

atestado de comportamento carcerário e de trabalho, se houver.Intime-se 

o penitente.Ciência ao MP e defesa.Às URGENTES providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 7176-77.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO

 Vistos etc,

 Intime-se a defesa para se manifestar acerca do cálculo de pena 

colacionado aos autos.

Inexistindo impugnações, desde já, homologo-o para que sirva de atestado 

anual de pena a cumprir, devendo ser remetida cópia ao recuperando.

Em caso de impugnação, volvam-me conclusos.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 140182 Nr: 6455-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS

 Vistos etc,

 Intime-se a defesa para se manifestar acerca do cálculo de pena 

colacionado aos autos.

Inexistindo impugnações, desde já, homologo-o para que sirva de atestado 

anual de pena a cumprir, devendo ser remetida cópia ao recuperando.

Em caso de impugnação, volvam-me conclusos.

Sem prejuízo, determino a imediata submissão do penitente aos exames 

legais, bem como a juntada de atestado de comportamento carcerário e de 

trabalho, se houver.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 128953 Nr: 15602-44.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE FREITAS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE

 Vistos, etc.

Abra-se vista à Defesa.

Às URGENTES providências.

 

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 311369 Nr: 9528-66.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO

 Vistos etc,

Defiro as justificativas apresentadas pelo recuperando.

De consequencia, intime-o via patrona constituída para que compareça 

perante este Juízo na data de 28/01/2015, às 13h30min, para que seja 

inserido no Programa de Monitoramento Eletrônico.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Edital

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE Cuiabá - MT

 JUIZO DA Terceira Vara Criminal da Capital

  

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

PRAZO: 05 DIAS

 

AUTOS Nº 23531-21.2014.811.0042 –cód.381737

E S P É C I E :  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

RÉU(S): DAVID BRUNO AMORIM SANTANA

INTIMANDO: DR. ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB/MT Nº 

11.767

 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

03/03/2015, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

 DECISÃO/DESPACHO: Desta forma, com fundamento no artigo 396 do 

CPP, satisfeitos os requisitos do artigo 41 do mesmo "codex", RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA de fls. 05/08, e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/03/2015, às 15h quando então serão 

ouvidas 04 testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Michelle Gatiboni, digitei.

  

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2015.
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Débora Aparecida de Arruda

  

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE Cuiabá - MT

 JUIZO DA Terceira Vara Criminal da Capital

  

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

PRAZO: 05 DIAS

 

AUTOS Nº 8581-85.2006.811.0042 – cód. 88521

E S P É C I E :  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

RÉU(S): ADRIANO DIAS DE OLIVEIRA

INTIMANDO: DR. JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB/MT Nº 11.811

 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/02/2015, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

 DECISÃO/DESPACHO: Para audiência una de instrução marco o dia 

26/02/2015 as 14:00 horas, quando então serão inquiridas uma 

testemunha arrolada na denuncia, uma testemunha arrolada pela defesa e 

realizado o interrogatório do acusado.

  

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Michelle Gatiboni, digitei.

  

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2015.

  

Débora Aparecida de Arruda

  

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE Cuiabá - MT

 JUIZO DA Terceira Vara Criminal da Capital

  

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

PRAZO: 05 DIAS

 

AUTOS Nº 1048-36.2010.811.0042 –CÓD. 153624

E S P É C I E :  A ç ã o  P e n a l  -  P r o c e d i m e n t o 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

RÉU(S): MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

INTIMANDO: DR. LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB/MT 

Nº 13.382 E DRA. VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB/MT Nº 

6762

 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/02/2015, ÀS13:45 HORAS, a fim de participar da audiência destinada a 

aceitação de proposta de suspensão condicional do processo, nos autos 

acima mencionados.

  

DECISÃO/DESPACHO: Designo audiência destinada a aceitação da 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 09/02/2015 às 

13:45 horas. Intime-se a acusada e seu defensor.

  

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Michelle Gatiboni, digitei.

  

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2015.

  

Débora Aparecida de Arruda

4ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 320029 Nr: 19773-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA

 Certifico e dou fé, que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o Dr. Sérgio Batistella - Advogado do acusado Jackson dos 

Santos, para oferecimento de MEMORIAIS, no prazo legal. Era o que tinha 

a certificar.

 

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 141256 Nr: 8442-31.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, DENIZIO ZANIN, CARLOS 

SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE 

ABREU, ROSANGELA PASSADORE

 AUTOS N. 8442-31.2009.811.0042 - Cód.: 141256

AUTUADO: HELIO PASSADORE, DENIZIO ZANIN E CARLOS SILVA 

BATISTA

Vistos etc.

Trata-se de ação penal movida em desfavor dos acusados Helio 

Passadore, Denizio Zanin e Carlos Silva Batista, pela suposta prática do 

delito tipificado no art. 297, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2010 (fl. 275).

Os acusados Hélio Passadore e Carlos Silva Batista foram devidamente 

citados e apresentaram defesa preliminar às fls. 292/298 e 307/315, 

respectivamente.

Expedido mandado de citação em face do acusado Denizio Zanin a fl. 299, 

o Oficial de Justiça certificou à fl. 300, a impossibilidade de localizar o 

endereço do acusado. Após, foi determinada a citação por edital do 

acusado, esta que decorreu em branco.

 O Ministério Público manifestou-se pela suspensão do processo e do 

curso processual, bem como pela decretação da prisão preventiva do 

acusado (fl. 333/verso).

Desta forma, acolhi a manifestação Ministerial e decretei a prisão do 

acusado, bem como suspendi o prazo prescricional e o curso processual 

nos termos do art. 366 do CPP (fl. 334).

A defesa postulou pela revogação de sua prisão preventiva, 

comprovando o seu atual endereço, bem como informou que possui bons 

antecedentes, profissão definida e residência fixa, e também, é réu 

primário.

 É a síntese.

Compulsando os autos, verifico que o acusado Denízio tomou 

conhecimento da presente ação, indicou seu endereço atualizado, bem 

como constituiu advogado para patrocinar-lhe a defesa. (fl. 335/345).

Diante disto, determino prazo de 05 (cinco) dias para que o acusado 

apresente-se em secretaria para ser citado, ou apresente comprovante de 

endereço fixo para que seja expedido mandado de citação em seu favor.

 Com a citação pessoal do acusado, levando em consideração o que 

dispõe o art. 310, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal, 

deixará de haver hipóteses autorizadoras da prisão preventiva e nesse 

caso a liberdade provisória é possível de ser concedida.

 Dessa forma, defiro o pedido postulado às fls. 335/345 somente após a 

juntada da certidão de citação pessoal do acusado e, por consequência, 

REVOGO a decisão de fl. 334 que decretou a prisão do acusado e 

suspendeu o processo.

 Após tal diligência, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 
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mesmo, salvo se por outro motivo estiver preso, ou recolha-se o mandado 

de prisão expedido anteriormente em desfavor de Denizio, caso este não 

tenha sido cumprido.

Com a juntada da defesa preliminar de Denizio, encaminhe os autos ao 

Ministério Público para manifestar acerca das preliminares arguidas na 

defesa prévia do acusado Carlos e, na defesa do acusado Denizio, se 

esta possuir.

Após, retornem-me os autos conclusos para designação de audiência.

 Determino o impulso do processo por ato ordinatório até que o processo 

esteja apto a retornar ao gabinete para designar audiência.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de dezembro de 2014.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 386780 Nr: 779-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE POPOVITS MARTINS KOTAI, 

MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS

 (...) Sendo assim e sem delongas desnecessárias, deixo de decretar a 

prisão preventiva dos réus, concedendo-lhes a liberdade, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas: I - Comparecerem a todos os atos do 

processo (art. 319, I, CPP);II - Não mudarem de residência, ou 

ausentarem-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso 

prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);Expeça-se ALVARÁ 

DE SOLTURA, devendo os indiciados serem imediatamente postos em 

liberdade, se por outro motivo não estiverem presos. Em tempo, determino 

que a DEPOL esclareça o conteúdo da investigação que levou à prisão 

dos indiciados, apontando que tipo de monitoramento estava sendo 

efetuado e que levou à indicação feita pelo serviço de inteligência de que 

suspeitos estavam cometendo crime na região da BR364, já que não há 

nenhuma autorização de interceptação ou quebra de sigilo e os 

depoimentos de fls. 04 e 07 apontam detalhes da prática de um suposto 

crime. Se necessário, a informação deve vir de forma sigilosa. Determino, 

ainda, que o Delegado responsável esclareça se os indiciados foram 

submetidos a exame de lesões corporais e, se positivo, que encaminhe os 

laudos respectivos. Assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para resposta. 

Oficie-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de janeiro 

de 2015.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 383635 Nr: 25578-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ALVES DE BARROS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES, 

ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA

 VISTOS ETC.

I- Designo o dia 03.02.15, às 14h00min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das testemunhas de acusação.

II- Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição da acusada e 

das testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III- Intime(m)-se o (a,s) acusado (a,s), seu (s) advogado (s), caso 

existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta 

última, se for o caso.

IV- Se o(s) réu(s) estiver (em) preso(s), requisite(m)-se.

V- Intime eventual vítima existente no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 375826 Nr: 17145-72.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO AUGUSTO JORTE DA COSTA, 

HENRIQUE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas em 

relação JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e condeno os 

acusados nas penas do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c.c. 

art. 70 do Código Penal c.c. com art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, 

c.c. art. 69, do Código Penal.Em obediência ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados 

pelo art. 68 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 384717 Nr: 26707-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUEL ALMEIDA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES

 Vistos etc.I- Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra MAKSUEL ALMEIDA RIOS, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II- 

Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.III- Advirta o denunciado de que, em sua resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). IV- O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do 

cumprimento da citação, deverá observar o que determina o Provimento 

n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende constituir 

advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.V- Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro Araujo

 Cod. Proc.: 365761 Nr: 5644-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON NEVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Processo-crime n° 5644-24.2014.811.0042.

Autora: Justiça Pública

Acusado: Wenderson Neves de Amorim

Vistos etc.

Wenderson Neves de Amorim, vulgo “Disão” ou “Dison”, qualificado nos 

autos foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, caput do 

Código Penal Brasileiro, pelo seguinte fato delituoso:

Narra a denúncia que: “No dia 03/03/2014, por volta de 19h00min, em uma 

tenda de Paulinas Livraria, durante o evento “28 Vinde e Vede”, na 

Avenida Oatomo Canavarros, Bairro Morada do Ouro, o denunciado 
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subtraiu um CD da banda Vida e Luz de propriedade de “Paulinas Livraria”. 

Segundo consta, no dia e hora dos fatos o denunciado foi até a tenda e 

subtraiu o referido CD, após escondeu-o embaixo da camiseta e saiu do 

local sem ser notado. A polícia militar foi acionada e em rondas pelo local 

encontrou o denunciado. Realizada a abordagem pessoal, foi localizado 

em seu poder o objeto do roubo. Conduzido à delegacia o meliante 

confessou a autoria. A res furtiva foi apreendida e restituída à vítima. 

Cumpre ressaltar que em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT, a folha de 

antecedentes do denunciado registra a prática de outros crimes contra o 

patrimônio, demonstrando que as infrações já se tornaram meio de vida, 

fazendo com que seja afastada a incidência do princípio da insignificância.

Boletim de ocorrência à fl. 17; termo de apreensão à fl. 18; auto de entrega 

à fl. 19; auto de avaliação à fl. 25.

A denúncia foi recebida às fls. 50/51.

O acusado foi regularmente citado às fls. 55/56.

Pela decisão de fls. 57/58, foi cassada a fiança concedida pela autoridade 

policial e convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Defesa inicial veio aos autos às fls. 62/64.

Antecedentes criminais às fls. 77/83, 117/120, 137/141.

Na audiência de instrução realizada em 28/05/2014, foi ouvida a 

testemunha Erothirde Elena de Lima Barbosa e instaurado o incidente de 

insanidade mental do acusado (fls. 86/89).

Laudo pericial do exame de insanidade mental do réu foi acostado aos 

autos às fls. 103/114 e 124/129.

Em continuidade a instrução, foi ouvida a testemunha Thalita Kelen e 

interrogado o acusado, bem como as partes desistiram da oitiva das 

testemunhas faltantes (fls. 144/147).

Na fase de diligências, as partes nada requereram.

O representante do Ministério Público apresentou as alegações finais, 

onde considerando estarem comprovadas a autoria, a materialidade e a 

inimputabilidade do réu, requer seja julgada improcedente a ação, com sua 

conseqüente absolvição imprópria, sendo aplicada medida de segurança. 

(fl. 150/151).

O representante da Defensoria Pública, por sua vez, em memoriais finais, 

requer o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade – 

inimputabilidade (art. 26, “caput” do Códex Penal), com sua conseqüente 

absolvição, nos termos do artigo 386, V do CPP. (fls. 152/154).

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os autos cuidam de ação penal pública ajuizada contra o acusado 

Wenderson Neves de Amorim, vulgo “Disão” ou “Dison”, pela prática do 

delito definido no artigo 155, caput do Código Penal.

 Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram 

obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, 

LV). O processo encontra-se apto a ser julgado.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, percebe-se que e 

materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo boletim de 

ocorrência de fl. 17; termo de apreensão de fl. 18; auto de entrega de fl. 

19; auto de avaliação de fl. 25, confissão do acusado e depoimento das 

testemunhas.

O réu, em seu interrogatório à fl.147, confessou ter subtraído um CD, 

visando vendê-lo para adquirir drogas, posto ser dependente químico.

A vítima Erothirde Elena relatou a ocorrência da subtração à fl. 89:

“(...) ele entrou na barraca, pegou um CD, colocou na calça e saiu, a gente 

que estava dentro da livraria não percebeu, mas os policiais que estavam 

em frente perceberam e pegaram ele, depois chegaram com ele lá dentro 

para reconhecer se o material era nosso e reconhecemos; ele confirmou 

que foi de lá que ele subtraiu o CD e fomos para a delegacia; o CD foi 

recuperado; a prisão dele foi em seguida (...)”

A Aspirante Oficial/PM Thalita Kelen ressaltou à fl. 147:

“(...) a gente fez o policiamento do Vinde Vede, estávamos com uma 

equipe de inteligência que levanta as informações à paisana, esta equipe 

viu o réu subtraindo o CD desta banca católica, entrou em contato com a 

guarnição e passaram as características, que ele estava com sapato 

social e com uma camisa listrada, daí foi fácil encontrá-lo; abordamos ele e 

encontramos o CD com ele, que confessou que tinha furtado e iria vender 

para comprar droga; voltamos à banca e a Sra. que estava lá reconheceu 

o CD e o conduzimos para a delegacia; (...)”

A policial Militar apreendeu a res furtiva na posse do réu e a vítima 

reconheceu o objeto.

Todavia, não obstante tal quadro probatório e comprovada a prática de 

fato típico e antijurídico, a absolvição do acusado é decisão que se impõe, 

pela inimputabilidade, consoante conclusão do Laudo Pericial de fls. 

103/114: “A análise do periciado evidencia portador de transtorno 

psicótico esquizofrênico do tipo Hebefrênico. Seus transtornos são atuais 

e presentes aos exames. A época dos fatos não possuía capacidade de 

entender o caráter de seus atos ou de auto-determinar-se”.

Entende-se por imputabilidade a capacidade de entender o caráter ilícito do 

fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Neste sentido, pertinentes as valiosas lições do mestre FERNANDO 

CAPEZ:

“… O agente deve ter condições físicas, psicológicas, morais e mentais de 

saber que está realizando um ilícito penal. Mas não é só. Além dessa 

capacidade plena de entendimento, deve ter totais condições de controle 

sobre sua vontade. Em outras palavras, imputável é não apenas aquele 

que tem capacidade de intelecção sobre o significado de sua conduta, 

mas também de comando da própria vontade, de acordo com esse 

entendimento. (...) A imputabilidade apresenta, assim, um aspecto 

intelectivo, consistente na capacidade de entendimento, e outro volitivo, 

que é a faculdade de controlar e comandar a própria vontade. Faltando um 

desses elementos, o agente não será considerado responsável pelos 

seus atos.” (Curso de Direito Penal, parte geral, vol. 1, Ed. Saraiva, pág. 

307/308).

Com efeito, prescreve o caput do artigo 26 do Código Penal: “Art. 26. é 

isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Sem essa consciência da ilicitude, não se tem imputabilidade e não se 

pode punir. Entretanto, nesses casos deve-se aplicar medida de 

segurança, consoante o sistema penal vicariante.

Dispondo sobre a absolvição imprópria, reza o art. 386, parágrafo único, 

inciso III do Código de Processo Penal ao determinar que o juiz, ao 

absolver o réu, mencionará a causa na parte dispositiva e aplicará medida 

de segurança se cabível.

Segundo o laudo pericial acostado às fls. 103/114, o estado mental atual 

do acusado oferece risco à sociedade. Constam relatos da genitora do 

réu de que ele é violento, tendo matado animais com frieza e a agredido 

fisicamente, só apresentando melhoras quando esteve internado

8ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 381447 Nr: 23220-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA DE SOUZA, CLEYBSON 

JUNIOR PINHO, PAULO GEDERSON SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO, 

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS

 INTIMAR O ADVOGADO DO ACUSADO ROBSON FERREIRA SOUZA, DR. 

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (OAB/MT 12.882), DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

11/02/2015, ÀS 13 H E 30 MIN.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 383955 Nr: 25912-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: livia maria machado frança 

queiroz, ROGERIO DE CAMPOS
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 Autos nº 25912-02.2014.811.0042.Código 383955.Vistos etc(...)Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória 

formulado por Edgar Assis dos Santos, qualificado nos autos, ressaltando 

que tais fundamentos poderão ser reavaliados.Por outro lado, tendo em 

vista que o acusado possui advogado constituído (procuração fls. 65), 

determino a intimação do referido causídico para que apresente defesa 

prévia, no prazo legal.Ciência ao Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2015.Juiz Gonçalo Antunes de 

Barros Neto Designado pela Portaria nº 410/2014-PRES, de 23/10/2014

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 331366 Nr: 11717-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono constituído para informar o 

endereço correto da ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 383955 Nr: 25912-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: livia maria machado frança 

queiroz, ROGERIO DE CAMPOS

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 384180 Nr: 26147-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLALBER FALOHAN DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 Autos nº 26147-66.2014.811.0042.Código 384180.Vistos etc.Cuida-se de 

pedido de revogação de prisão preventiva (fls. 68/77) formulado por 

Glalber Falohan de Barros Figueiredo, preso em flagrante no dia 

01/11/2014 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da 

Lei nº 11.343/2006(...).Posto isso, com fundamento no artigo 316 do 

Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do acusado Glalber 

Falohan de Barros Figueiredo, com a imposição das medidas cautelares 

previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, incisos:I - 

comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades;II - 

não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;IV - Não se 

ausentar da Comarca onde reside por período superior a quinze dias sem 

autorização deste Juízo;V- recolhimento domiciliar no período noturno, a 

partir das 20 horas, e nos dias de folga.Lavre-se termo de compromisso e 

expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso. Por 

outro lado, tendo em vista que o acusado possui advogado constituído 

(fls. 78), determino a intimação do referido causídico para que apresente 

defesa prévia, no prazo legal.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2015.Juiz 

Gonçalo Antunes de Barros Neto Designado pela Portaria nº 

410/2014-PRES, de 23/10/2014

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 384181 Nr: 26148-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA DA SILVA CARVALHO, THAIS ESTER 

DE PAULA QUELE, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS

 Autos nº 26148-51.2014.811.0042.Código 384181.Vistos etc.Cuida-se de 

pedido de liberdade provisória (fls. 73/77) formulado por Thais Ester de 

Paula Quele, presa em flagrante no dia 27/11/2014 pela prática, em tese, 

dos delitos tipificados no art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 

180 do Código Penal(...)Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

liberdade provisória formulado por Thais Ester de Paula Quele, qualificada 

nos autos, ressaltando que, quando do recebimento da denúncia, se for o 

caso, tais fundamentos poderão ser reavaliados.Ciência ao Ministério 

Público e à defesa.Tomem-se as demais providências de estilo.Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2015.Juiz Gonçalo Antunes de 

Barros Neto Designado pela Portaria nº 410/2014-PRES, de 23/10/2014

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 384180 Nr: 26147-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLALBER FALOHAN DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 338213 Nr: 19520-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELVIS FABIO NUNES, MARIA DE FÁTIMA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS

 Posto isso, considerando que as provas convergiram no sentido da 

traficância, e, tendo as alegações do réu restadas isoladas, JULGO 

PROCEDENTE a r. denúncia para CONDENAR Danielvis Fabio Nunes e 

Maria de Fátima Nunes, qualificados nos autos, por incursão nas penas do 

art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006.(...). 1)Danielvis Fabio 

Nunes (...). O acusado cometeu os crimes mediante mais de uma ação, ou 

seja, em concurso material (CP, art. 69), motivo pelo qual as penas 

aplicadas aos delitos acima serão somadas, o que totalizam 08 (oito) anos 

de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.Fixo o regime 

inicialmente fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

3º, do Código Penal. (...).2) Maria de Fátima Nunesa)Do delito previsto no 

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...).Concurso MaterialA acusada 

cometeu os crimes mediante mais de uma ação, ou seja, em concurso 

material (CP, art. 69), motivo pelo qual as penas aplicadas aos delitos 

acima serão somadas, o que totalizam 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 1.244 (um mil, duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.Fixo 

o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 3º, do Código Penal. (....).Tendo em vista que a acusada Maria de 

Fátima Nunes se encontra solta (fls. 209/210), defiro o direito de recorrer 

em liberdade. (...)Com base no que dispõe o art. 63, da Lei nº 11.343/06, 

decreto o perdimento em favor da União do valor apreendido às fls. 26, 

que deverá ser revertido diretamente ao FUNAD – Fundo Nacional 

Antidrogas(...)Documentos pessoais apreendidos nos autos e pendentes 

de devolução, restituam-nos aos respectivos proprietários. Quanto aos 

pertences de uso pessoal, restituam-nos aos respectivos proprietários 

mediante recibo nos autos, tendo em vista não ter sido comprovado serem 

produtos de ilícito.(...)Custas pelos sentenciados. P.R.I.C.(...).Cuiabá/MT, 

19 de janeiro de 2015.Juiz Gonçalo Antunes de Barros NetoDesignado 

pela Portaria nº 410/2014-PRES, de 23/10/2014

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 382357 Nr: 24195-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACIEL DOS 

SANTOS, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 350447 Nr: 11581-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYNCOLN DE ASSIS SILVA, NIEDISON JOSE 

OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES, 

LUCIANO AUGUSTO NEVES

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) do réu Niedison para apresentação de razões de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 373283 Nr: 14347-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA SOUZA DE ALMEIDA, DEIVID DOS 

SANTOS MOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES, Rodrigo da Costa Ribeiro

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pela ré Thaisa é 

tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no 

prazo legal.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 374940 Nr: 16191-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS XAVIER DA MATA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO (DAVID 

BRANDÃO MARTINS )

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas na cota Ministerial de fl. 56.

Para tanto, expeça-se o necessário para atendimento.

Em seguida, retorne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 374940 Nr: 16191-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS XAVIER DA MATA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO (DAVID 

BRANDÃO MARTINS )

 Em razão de todo o exposto, ACOLHO a manifestação Ministerial de fls. 

114/116 e INDEFIRO o pedido aforado pela defesa de DOUGLAS XAVIER 

DA MATA ROSA.Por fim, intime-se para a audiência o acusado; seu 

defensor (via DJE); testemunhas arroladas na denúncia e na defesa 

prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 374940 Nr: 16191-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS XAVIER DA MATA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO (DAVID 

BRANDÃO MARTINS )

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal, ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de DOUGLAS XAVIER DA MATA ROSA, pela suposta prática do 

crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O d. Defensor do 

acusado ajuizou a defesa prévia (fls. 96/110), arguindo, preliminarmente, a 

inépcia da denúncia, por entender que não foram observados os ditames 

do art. 41 do CPP, carecendo de fundamentação, tendo ajuizado às fls. 

90/95 pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que 

o acusado reúne bons predicados pessoais e por estarem ausentes os 

requisitos da constrição cautelar. Com vista dos autos, o d. representante 

do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido e 

manutenção da prisão preventiva (fls. 114/116). É o relato necessário.

Decido. No que concerne a preliminar de ausência de justa causa, a 

defesa alega que existem dúvidas quanto à autoria. No entanto, a inicial 

acusatória logrou êxito em narrar os fatos e suas circunstâncias, bem 

indicando a conduta imputada ao acusado (art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/06), demonstrando, para o caso, haver lastro probatório mínimo 

para a caracterização da justa causa (materialidade delitiva atestada pelo 

laudo de constatação e os indícios de autoria). Em razão do exposto, 

REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa, já que desprovida de 

fundamentos. Assim, superadas a questão, entendo que a dinâmica do 

evento descrito na inicial acusatória precisa ser melhor esclarecido, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo alguma das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate. Em suma, 

presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos 

do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando o denunciado DOUGLAS XAVIER DA MATA ROSA como 

incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/03/2015, às 14:40 horas, para o 

interrogatório do Acusado, inquirição das testemunhas de Acusação e da 

Defesa. Lado outro, passo à análise quanto ao pedido de revogação da 

prisão preventiva. Pois bem. A prisão preventiva é uma das modalidades 

da prisão processual, a qual só deve subsistir quando presentes os 

requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo 

Civil. Além dessas circunstâncias, faz-se necessário a coexistência das 

condições de admissibilidade da prisão preventiva, as quais estão 

descritas no art. 313 do Mesmo Diploma Processual Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gonçalo Antunes de Barros Neto

 Cod. Proc.: 354847 Nr: 16567-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JONAS BETIM CORREA DA COSTA, 

FERNANDO CESAR ESPINDOLA BORGES, KEROLAINE APARECIDA 

BORGES TESSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO (DAVID 

BRANDÃO MARTINS ), flavia conceição da silva stabilito albues, 

LAURO GONÇALO DA COSTA, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS

 Vistos, etc.

Considerando que entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano, 

este magistrado estará pleiteando gozo de férias referente ao primeiro 

período de 2015 e levando-se em conta tratar-se este processo com réu 

solto, não havendo prejuízo algum quanto ao excesso e outros trâmites 

legais, DESIGNO audiência de continuação para inquirição das 

testemunhas insistidas à fl. 161 para o dia 25/03/2015, às 14:30 horas.
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Para tanto, intime-se o (s) réu (s), as testemunhas insistidas, o ilustre 

advogado, - se tiver constituído no processo -, ou o nobre Defensor 

Público, notificando-se igualmente para o ato o digno Promotor de Justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o que for necessário para completa eficácia 

desta deliberação.

14ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 381810 Nr: 23603-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES

 Vistos etc.

I - Proceda-se ao envio, com urgência, das informações requisitadas pelo 

Excelentíssimo Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1150/2015.

II – Intime-se o advogado constituído pelo acusado à fl. 129, por meio do 

D.J.E., para que apresente a defesa preliminar em favor do réu no prazo 

de dez dias.

III – Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e remetam-se os 

autos à Defensoria Pública, nos termos da decisão de fl. 44/45.

IV – Às providências.

 Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2015.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

Vara Especializada em Direito Agrário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 950771 Nr: 212-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA AFFI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor para que no prazo de 10 (dez) dias:

1) Esclareça sobre a quebra do sigilo telefônico, para que este juízo possa 

analisar se a prova é lícita ou ilícita;

2) Esclareça sobre como foi obtido o atestado juntado à fl. 210;

3) Esclareça sobre o andamento dos embargos de terceiros para análise 

de eventual litispendência.

Com relação ao documento juntado à fl. 212, DETERMINO que seja 

IMEDIATAMENTE extraída cópia e encaminhada à Curadoria da Infância e 

Juventude desta Comarca, a fim de que o d. Promotor de Justiça 

responsável tome as providências que entender cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 736220 Nr: 32627-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÇARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA DELGADO MORAES, EDVANIA NORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI, FRANCO 

BONATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL

 INTIMEM-SE as partes e seus assistentes tecnicos, se houver, para o 

inicio dos trabalhos periciais no dia 26/01/2015 ás 13h00 na escrivania 

desta vara. Nada mais.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 158782 Nr: 6136-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso apresentado por Silvia Daniela 

Matteucci Pinheiro, em face de Acelino Duarte Pinheiro, em fase de 

cumprimento de sentença. (...) INDEFIRO o pedido de suspensão da 

penhora do imóvel indicado pela autora – item 1 de fl. 

812-verso(...).INDEFIRO o pedido de extinção da multa arbitrada em razão 

da não entrega do documento do veículo Versalles – item 2 de fl. 812-(...). 

DEFIRO o pedido constante no item 3 de fl. 812-verso, determinando que a 

requerente/exequente proceda à assinatura do documento de dissolução 

da sociedade comercial, para as devidas baixas junto ao contador do 

requerido/executado (...).INDEFIRO o pedido de item 4 de fl. 812-verso, no 

que tange a extinção do arbitramento de custas e honorários advocatícios 

(...).Com relação ao pedido de item 5 de fl. 812-verso, referente ao 

parcelamento da dívida remanescente, ressalto que se trata de questão 

que depende da concordância da exequente, o que não aconteceu nos 

autos (...), razão pela qual declaro o mesmo PREJUDICADO.Por outro lado, 

DEFIRO em parte o pedido de item “c” de fl. 879, determinando que seja 

feita a alienação judicial do imóvel de matrícula nº 32078, já penhorado 

nestes autos, para que se possa proceder à quitação do restante do 

débito executado no primeiro pedido de cumprimento de sentença, 

correspondente ao valor de R$ 48.115,75, nos moldes do art. 686 e 

seguintes do CPC.Ainda, DEFIRO o pedido de item “d” de fl. 879, 

determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens 

do executado para pagamento da segunda dívida executada, 

correspondente ao valor de R$ 102.331,68, devendo se consignar que se 

trata de nova penhora do imóvel de matrícula nº 32078, mediante lavratura 

de termos de penhora nos autos, nos moldes do art. 659, §4º, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Intimem-se as partes pessoalmente acerca 

da presente decisão.Ciência a Defensoria Pública Cível e 

CriminalCUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 360752 Nr: 23552-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANILDO EMERSON MONTEIRO SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO

 “VISTOS. HOMOLOGO a desistência de inquirição da testemunha de 

defesa ALAIR MONTEIRO SALGADO, conforme requerido. No mais, 

permaneçam os autos conclusos para sentença. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 26690 Nr: 12071-18.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIBALDO RAMOS DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIR ARFOX / DEFENSOR 
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PÚBLICO

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu GARIBALDO RAMOS DE MENEZES, vulgo “GARIN”, brasileiro, solteiro, 

pedreiro e técnico em refrigeração, nascido em 04/09/1958, natural de 

Santa Albertina/SP, filho de Zacarias Ramos de Menezes e Ercilia Maria 

Menezes, residente e domiciliado na Rua E, Lote 02, Qd. 14, Bairro Parque 

Amperco, nesta, devidamente qualificado nos autos, como incurso nos 

artigos 214, c/c 224, alínea “a”, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código 

Penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 358543 Nr: 20844-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKBS, ABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, através de seu advogado via DJE, para se 

manifestar acerca das certidões de fls. 56 e 60, oportunidade em que 

deverá apresentar o endereço atualizado do executado, ou requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 319164 Nr: 18700-32.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial retro.

Designo Audiência de Instrução para o dia 01/04/2015 às 14h00min.

 Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas, atentando-se 

aos endereços de fl. 100.

Intime-se a Defesa (via DJE).

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 13852-31.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARISETE ARISTIDES FERREIRA UBRAUS, MARIA 

IZABEL FERREIRA ROBES UBRAUS, FLAVIA LETICIA FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ROBES UBRAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Laura Secco, RICARDO 

TURBINO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA

 Vistos.

DEFIRO os pedidos das partes em audiência de fl. 858, restando 

homologado o ali transacionado.

Aguarde-se o prazo de 60 (sessenta) dias para quitação do saldo 

devedor do apartamento, a fim de viabilizar a emissão da autora na posse, 

ficando consignando que até a efetiva emissão na posse, ficará o 

requerido responsável pelos encargos condominiais.

Aguarde-se o prazo de 160 (cento e sessenta) dias para que o requerido 

apresente comprovante de quitação das contas em aberto de telefone e 

do financiamento da camionete.

Intime-se o requerido, através de seu advogado - via DJE, para apresentar 

comprovante de quitação do plano de saúde UNIMED, até enquanto seria 

responsável, conforme consignado à fl. 858, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a parte requerente, através de seu advogado - via DJE, para 

ciência, e se necessário, manifestação acerca do comprovante de 

pagamento juntado pelo requerido às fls. 861/862.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 310004 Nr: 7811-19.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL JESUS DAUBIAN COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI, 

JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA, LUCIANE BORDIGNON 

DA SILVA

 Vistos.

Em atenção ao pedido ministerial de fls. 113/114, determino a intimação do 

acusado acerca da sentença de fls. 95/97, através de seus advogados 

constituídos à fl. 86 - via DJE, procedendo a intimação na pessoa de seus 

defensor, com fundamento no art. 392, II, do CPP.

Ainda, proceda-se a intimação da vítima, através da assistente de 

acusação presente em audiência instrutória - via DJE, para ciência acerca 

da sentença de fls. 95/97.

Após, com o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, expedindo-se guia de execução de pena.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 362114 Nr: 1251-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS - UNIC

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a vítima apresentou 

petitório, por meio de advogado, informando o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito (fls. 92/93).

Instada a se manifestar, a representante ministerial pugnou pelo 

indeferimento do pleito da vítima (fls. 104/408).

Com efeito, verifico que assiste razão o Ministério Público.

Isso porque, o delito imputado o réu (art. 129, §9º, do CP) se procede 

mediante Ação Penal Pública Incondicionada, não cabendo, portanto, 

retratação.

Ademais, a teor do art. 16 da Lei 11.340/06, a retratação só seria possível 

até o recebimento da denúncia, o que também já ocorreu nos autos (fl. 

64), razão pela qual, INDEFIRO o petitório de fls. 92/93.

Por outr lado, homologo a desistência de inquirição da testemunha Daniell 

Maciel Moraes, conforme requerido.

Outrossim, em atenção ao parecer ministerial retro, intime-se o patrono da 

vítima para atualização do endereço da mesma, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com o transcurso do prazo, certique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 384559 Nr: 26546-95.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Borges Soler, Pedro 

Rodrigues da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO, CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIA, LOIDE SANTANA 

PESSOA

 (..) Analisando detidamente os autos, verifico que o pleito liminar de 

fixação de alimentos provisórios comporta procedência.Isso porque, em 

primeiro lugar, apesar da filha menor do casal se encontrar sob a guarda 
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do requerido, é sabido que admite-se a fixação de alimentos provisórios 

em favor do cônjuge, ainda que em fase de separação, a teor do art. 1702 

do Código Civil.Com efeito, diante da peculiaridade do caso concreto, em 

primeiro momento, entendo que a autora comprovou os pressupostos 

liminares, quais sejam, o “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, diante da 

narrativa dos fatos e documentos acostados.Em segundo lugar, a autora 

fez prova de que o requerido possui uma renda mensal relativamente alta, 

conforme os extratos da conta corrente em nome do mesmo (fls. 71/140). 

Ademais, em que pese o requerido alegar ser pessoa doente, não 

produziu qualquer prova contundente nesse sentido.Desta forma, a fim de 

resguardar a autora, notadamente no que concerne a sua subsistência, 

por entender, em primeiro momento, estarem presentes os pressupostos 

liminares, FIXO alimentos provisórios, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), que aparentemente atende o binômio 

necessidade/possibilidade, tendo em vista a idade avançada do requerido, 

pelo prazo de 04 (quatro) meses, a começar pelo mês de janeiro de 2015, 

valor este a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta 

bancária a ser informada pela parte autora.Por conseguinte, REVOGO os 

alimentos provisionais arbitrados nos autos de Medidas Protetivas de id. 

379851, o qual deverá ser apensado ao presente feito, restando mantidas 

as demais medidas protetivas deferidas. Intime-se a parte autora (via DJE) 

para fornecimento de conta bancária a ser depositado o valor arbitrado a 

título de alimentos, no prazo de 05 (cinco) dias.Mantenho as demais 

determinações de fl. 272.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374500 Nr: 15697-64.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JJDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO, 

MANOEL CASADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requerido 

apresentou contestação e documentos às fls. 35/48.

Ocorre que, o presente feito não é o meio cabível para o estabelecimento 

do contradiório, vez que não comporta qualquer dilação probatória, pois 

tem taão somente o escopo de resguardar a vítima de violência doméstica 

com providências acautelatórias de urgência.

As questões pendendetes entre as partes deverão ser discutidas por 

meio de ação própria.

Desta forma, desentranhe-se o petitório e documentos de fls. 35/48, 

entregando-os ao seu subscritor.

Intime-se o requerido, por meio de seu advogado (via DJE).

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 381586 Nr: 23377-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALVES TEIXEIRA

 Id. 381586.

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA C/C ALIMENTOS, 

apresentada por FERNANDA MARIA RABELO RODRIGUES em face de 

MAURILIO COELHO ROSA, devidamente qualificados.

Recebida a inicial (fl. 37), foi designada audiência de conciliação, que se 

realizou (fl. 45), oportunidade em que as partes entabularam acordo com 

relação ao reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, guarda 

e pensão alimentícia da filha menor do casal, partilha de bens. E, instada a 

se manifestar, a representante Ministerial requereu a homologação do 

acordo (fl. 47).

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, e por 

consequência, RECONHEÇO E DISSOLVO A UNIÃO ESTÁVEL DO CASAL 

acima qualificado, e ainda, DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal.

 Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.

EXTRAIA-SE cópia do termo de audiência de fl. 45 e junte-se ao feito de id. 

381338, em razão da requerente ter manifestado pela revogação das 

medidas protetivas e retratação da representação criminal.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, 

consignando que a requerente voltará a usar o nome de solteira 

FERNANDA MARIA RABELO RODRIGUES.

EXPEÇA-SE TERMO DE GUARDA COMPARTILHADA, intimando as partes 

para assinatura.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça 

deferida.

Com o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVE-SE com a adoção das 

formalidades de praxe.

INTIMEM-SE as partes através de seus procuradores – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

 P. I. CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2014.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 353809 Nr: 15407-83.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGJ, ATMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS

 “VISTOS. Defiro a juntada de documentos e a procuração nos autos da 

Advogada da requerida. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS 

PARTES, e por consequência, RECONHEÇO E DISSOLVO A UNIÃO 

ESTÁVEL DO CASAL acima qualificado. Do mesmo modo, JULGO EXTINTA 

a demanda, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC. 

Ainda, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas. 

EXPEÇA-SE Termo de Guarda Definitiva, intimando-se a requerente para 

assinatura. Ademais, OFICIE-SE ao INSS (nº benefício 111.058.399-8) e à 

REDEPREV para desconto do percentual de 32% (trinta e dois por cento) 

de cada um dos benefícios recebidos pelo requerido, benefícios 

registrados sob o nº 906534-0, matrícula FSS, nº 5695, CPF n° 

865.759.371-87,(REDEPREV) a título de pensão alimentícia, valor este a 

ser depositado na Conta Corrente 0019782-3, Agência 2793-6, Banco 

Bradesco. Expeça-se o necessário. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 164402 Nr: 11717-51.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola L. Vani de Oliveira, 

IZONILDES PIO DA SILVA, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ, 

Regiane Deise de Oliveira Freire, RICARDO HENRIQUE COUTINHO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari, 

Francisco Mateus Moraes Lopes, Rodrigo Muniz Santos

 Vistos.

Requerida a penhora online às fls. 749/751, foi realizada busca no Sistema 

BacenJud, contudo, a mesma foi infrutífera em razão da ausência de saldo 

positivo em contas bancárias em nome do executado, conforme extratos 

em anexo.

Desta forma, intime-se a parte autora/exequente - através de sua 

advogada via DJE, para ciência e manifestação.

Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 378857 Nr: 20465-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER

 Vistos.

Tendo em vista que na resposta escrita não foi arguida nenhuma 

preliminar ou prejudicial de mérito, bem como não havendo nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, ratifico a decisão 

de recebimento da denúncia e determino o prosseguimento da instrução 

processual.

Designo Audiência de Instrução para o dia 11/06/2015 às 14h00min.

 Intimem-se o acusado e a vítima.

Requisitem-se as testemunhas arroladas.

Intime-se a Defesa (via DJE).

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 326552 Nr: 6231-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE MIRANDA COENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO

 REJEITO A PRIMEIRA PRELIMINAR SUSCITADA.Quanto a tese defensiva 

para aplicação do instituto do Perdão Judicial, como bem pontuado pelo 

Representante do Ministério Público, não se aplica ao caso em comento 

por não se tratar de crime cuja Ação Penal se procede mediante iniciativa 

privada. Assim, desde já, REJEITO A REFERIDA ARGUMENTAÇÃO.Dessa 

forma, e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, RATIFICO 

a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO audiência de instrução 

(U.N.A) para o dia 28/07/2014, às 15h30min.INTIME-SE a vítima e as 

testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa.INTIME-SE o 

Acusado.Ciência ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 310109 Nr: 7956-75.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDO, RBDS, VBDS, TBDS, RDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta em 25/05/2011 por M.B. 

de O., R.B.da S., V.B.da S. e T.B.da S., neste ato representado por sua 

genitora ROSANA DE JESUS SILVA, através da Defensoria Pública 

Estadual, em face de JOSINEY BARBOSA DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificados.

Analisando detidamente os autos, verifica-se às fls. 66 a representante 

dos exequentes reconheceu que o executado não tem como pagar a 

dívida, razão pela qual requerem a extinção do processo com fulcro no 

artigo 267, VIII do CPC.

Instado a manifestar, o Ministério Público em nada se opôs ao pleito 

(fls.67).

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da presente ação, com fundamento no art. 

158, § único do Código de Processo Civil e, com fundamento no art. 267, 

VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem 

resolução de mérito.

Cientifique o Ministério Público, bem como a Defensoria Pública.

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 144586 Nr: 11863-29.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LEITE PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 144586 Nr: 11863-29.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LEITE PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA, com base na pena concretamente aplicada, para o crime 

apurado neste processo e por consequência JULGO EXTINTA A PENA do 

acusado GERSON LEITE PAIM, em relação ao delito tipificado no art. 129, § 

9 do Código Penal, com fulcro no artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, 

§ 1º, 112, inciso I, e 114, inciso II, todos do Código Penal, e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO dos presentes autos.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE.PROCEDAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

item 7.16.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. Às 

providências. CUMPRA-SE.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 369425 Nr: 9763-28.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS

 Vistos.

Tratam-se de Medidas Protetivas de Urgência, requeridas por VILMA 

BORGES DOS SANTOS, em face de ANGELO ROBERTO SALES DA 

SILVA, deferidas à fl. 16/18.

Realizada a audiência de conciliação, às fls. 24/25 as partes entabularam 

acordo, homologado às fls. 30.

Às fls. 33/34, o requerido manifestou que não houve acordo quanto aos 

bens adquiridos na constância do casamento e nem quanto ao valor da 

pensão alimentícia.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Importante esclarecer que, as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/2006 são medidas de natureza incidental e acautelatória, que 

visam proteger a mulher, vítima de violência doméstica e familiar, enquanto 

perdurar a situação de violência ou até a conclusão do processo criminal 

eventualmente instaurado, vez que acessório a este.

Com o deferimento das medidas protetivas, a requerente/vítima fica 

protegida e garantida provisoriamente para que possa tomar as 

providências legais cabíveis, tanto que não foi fixado um procedimento 

pela Lei, que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

Na verdade, as medidas protetivas, segundo entendimento do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, fixam a competência da Vara Especializada 

para analisar os feitos decorrentes da situação de violência e, repito, 

asseguram a vítima no momento de violência.

Com efeito, questões cíveis pendentes entre as partes, deverão ser objeto 

de ação própria, assegurando, assim, o contraditório e a ampla defesa, 

oportunidade em que serão devidamente analisadas, em observância ao 

devido processo legal.

Desta forma, declaro prejudicado o pedido de fls. 33/34, devendo ser 
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intimada a parte requerente para que proponha ação cível apropriada para 

apreciação do seu pedido.

Cumpra-se.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 319042 Nr: 18606-84.2011.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA, Flaviano Kleber Taques Figueiredo, MARIA RITA SOARES 

CARVALHO

 VISTOS.

CUMPRA-SE "in totum" a decisão de fls. 48.

INTIME-SE o Defensor Constituído pelo acusado, via DJE, para informar o 

atual paradeiro de Joelson Rufino Rezende, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 331628 Nr: 12036-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JSM, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS, CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS, 

Rodrigo Carrijo freitos(Assistente de Acusação)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidineia Katia Bosi, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO, WALDIR CALDAS RODRIGUES

 Vistos.

INTIMEM-SE o assistente de Acusação e o Acusado para apresentação 

dos memoriais finais no prazo legal, consecutivamente.

 CUMPRA-SE. Às providências.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 364298 Nr: 3929-44.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIOMAR VALÉRIO

 Vistos.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público.

INTIME-SE o requerente para manifestar quanto a procedência dos 

pedidos articulados.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 326628 Nr: 6317-85.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO, 

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Com a juntada do exame de DNA às fls. 149/167, dê-se ciência à 

requerente, através da Defensoria Pública Cível, bem como intime-se a 

advogada do requerido, via DJE para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374500 Nr: 15697-64.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JJDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO, 

MANOEL CASADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9445, 

com previsão de disponibilização em 23/12/2014, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 18/12/2014, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: BERNARDO MORAIS FILHO, 

MANOEL CASADO JUNIOR representando o polo ativo; e BENEDITO DA 

SILVA BRITO representando o polo passivo.

 

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364298 Nr: 3929-44.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIOMAR VALÉRIO

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9455, 

com previsão de disponibilização em 13/01/2015, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 19/12/2014, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: LIDIOMAR VALÉRIO representando 

o polo ativo; e LIDIOMAR VALÉRIO representando o polo passivo.

 

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331628 Nr: 12036-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JSM, RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS, CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS, 

Rodrigo Carrijo freitos(Assistente de Acusação)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidineia Katia Bosi, 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO, WALDIR CALDAS RODRIGUES

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 9455, 

com previsão de disponibilização em 13/01/2015, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 19/12/2014, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: RODRIGO CARRIJO FREITAS, 

Rodrigo Carrijo freitos(Assistente de Acusação) representando o polo 

ativo; e Leidineia Katia Bosi, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO, 

WALDIR CALDAS RODRIGUES representando o polo passivo.

 

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 349697 Nr: 10750-98.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC, ALC, DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC, NAIME 

MARCIO MARTINS MORAES

 Vistos.

Considerando que fui indicado para participar da “Oficina sobre 

Feminicídio: Assassinato de Mulheres por Razão de Gênero”, que se 

realizará nos dias 26 e 27 de novembro de 2014, no Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ, em Brasília/ DF, devidamente autorizado pelo 

Tribunal de Justiça, DECLARO prejudicada a audiência designada no 
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presente feito e REDESIGNO o dia 23/02/2015 às 14h20min para a 

realização da audiência de conciliação.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência o Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 370207 Nr: 10668-33.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURAT DOGAN

 “VISTOS. Considerando a ausência das partes e que não há 

comprovação nos autos de que foram intimadas, DECLARO PREJUDICADA 

a presente audiência, razão pela DESIGNO A DATA DE 03.02.2015, às 

15h00 PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Às 

providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 386819 Nr: 836-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELICARLOS DO NASCIMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendes da Silva

 Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso 

em flagrante, a teor do disposto na Lei nº 12.403/2011, só se legitimará se 

o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, 

os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, 

previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 

310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, 

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ELICARLOS DO NASCIMENTO 

MELO, em PRISÃO PREVENTIVA.Diante do teor da presente decisão, o 

pedido de “Relaxamento de Prisão” apresentado pela Defesa, resta 

PREJUDICADO.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.CIÊNCIA 

ao MINISTÉRIO PÚBLICO e DEFESA.Cumpra-se a Resolução n.º 87, de 15 

de setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, no art. 1º, §3º, 

que DETERMINA: "Em qualquer caso o juiz zelará pelo cumprimento do 

disposto do artigo LXII, da Constituição Federal, e do disposto no artigo 

306, §1º e §2º, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à 

comunicação à família do preso e à Defensoria Pública, quanto ao prazo 

para encaminhamento ao juiz do auto de prisão em flagrante e quanto às 

demais formalidades da prisão, devendo ser oficiado ao Ministério Público, 

quando constatadas irregularidades".ÀS PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 344426 Nr: 4638-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDA, LCASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR, 

MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca do Relatório do Estudo 

Psicossocial de fls. 161/171, sendo primeiramente oportunizando vistas 

dos autos à requerente e posteriormente ao requerido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de EXTINÇÃO.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 359487 Nr: 22036-73.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por LORRANA 

HELOISE BONDESPACHO em face de JEAN CARLOS SILVA PINHO, 

devidamente qualificados, deferidos às fls. 12/13.

Realizada audiência de conciliação (fls. 18/19), as partes entabularam 

acordo quanto ao divórcio, guarda, direito de visitas e alimentos da filha 

menor, bem como a requerente se manifestou pela retratação da 

representação criminal e requereu a revogação das medidas protetivas.

Realizada Audiência Preliminar, para fins do art. 16 da Lei nº 11.340/06, a 

requerente se retratou da representação criminal (fls. 23/24), 

oportunidade em que a mesma se comprometeu a apresentar certidão de 

casamento a fim de homologação do acordo anteriormente entabulado, o 

que foi regularizado à fl. 38.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES às fls. 18/19, e por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL acima 

qualificado, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, 

alterado pela Emenda Constitucional n. 66/2010.

Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.

Ainda, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas.

HOMOLOGO a desistência do prazo recursal.

EXPEÇA-SE o competente TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, intimando a 

requerente para assinatura.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE AVERBAÇÃO na certidão de 

casamento (fl. 38).

 Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE.

 Com o cumprimento de todas as determinações supras, ARQUIVE-SE, 

com a adoção das formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 382844 Nr: 24724-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MALAN SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Paula de Pinho

 VISTOS.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico a inexitência de qualquer medida 

protetiva concernente a suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo do acusado.

Desta forma, acompanhando o parecer ministerial de fls. 79/80, DEFIRO o 

pleito de fls. 68/69, devendo a arma de fogo apreendida, conforme ofício 

de fl. 57, ser restituída ao acusado, mediante recibo nos autos.

Ademais, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento do mandado de citação 

de fl. 67.

Intime-se o patrono do acusado (via DJE).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 156229 Nr: 3580-80.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO ROCHA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 120/121.
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INTIME-SE o réu, bem como seu patrono, via DJE, acerca da sentença de 

fls. 110/113.

Após, com o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, expedindo-se guia de execução de pena.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 325479 Nr: 5011-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUEDE LIMA BERÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RODRIGUES 

CARVALHO, Thaís Dutra da Silva Carvalho

 VISTOS.

Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor 

de SUEDE LIMA BERÇA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 

147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, contra a vítima Priscila 

Ferreira da Costa.

A denúncia foi recebida em 19/06/2013 (fl. 53).

Regularmente citado (fl. 71), a defesa do acusado às fls. 77/84, apresenta 

defesa prévia, alegando preliminar ao mérito, pelo que passo a analisá-la.

NULIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA AUSÊNCIA DA 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Sustenta a defesa, que não foram respeitadas as condições 

estabelecidas no artigo 16 da Lei 11.340/2006, uma vez que não houve a 

realização da audiência preliminar para retratação da vítima.

Alega que o feito é nulo de pleno direito e que deve ser realizada a 

audiência preliminar, para fins do art. 16 da Lei 11.340/2006, julgando-se 

extinta a punibilidade do acusado, uma vez que a vítima manifestou o seu 

desejo em não dar continuidade no processo, antes do recebimento da 

denúncia (fl. 24).

Ocorre que, designada por três vezes audiência preliminar (fl. 35, fl. 37 e 

fl. 41), a vítima não compareceu, pois não foi localizada no endereço 

constante nos autos, conforme se verifica na certidão de fl. 40.

Diante do exposto, a denúncia foi recebida em 19/06/2013, portanto, não 

há que se falar em designação de audiência preliminar, pois a retratação 

só será admitida antes do recebimento da denúncia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. INADMISSIBILIDADE 

DA RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. Consentimento da ofendida que não é válido porquanto 

posterior ao fato, não resultando eficaz como causa de isenção da 

responsabilidade criminal. Em matéria de consentimento, que se materializa 

pela representação da vítima no crime de lesão corporal leve praticado no 

âmbito doméstico, porquanto se trata de ação penal de natureza pública 

condicionada, a renúncia à representação, nos termos do art. 16 da Lei n° 

11.340/06 (Lei Maria da Penha), "só será admitida" se ocorrer perante o 

magistrado e representante do Ministério Público, em audiência 

especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da 

denúncia. Eventual consentimento por parte da vítima posterior ao 

recebimento da denúncia não apaga a lesão do bem jurídico nem faz 

desaparecer a justa causa para prosseguimento da ação penal, 

influenciando apenas na intensidade das sanções aplicáveis à violação 

antecedente do bem jurídico integridade corporal da vítima. 2. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. Alegação de involuntariedade nos golpes que 

não merece qualquer credibilidade, em especial por estar o acusado 

proibido de se aproximar da vítima. 3. VIABILIDADE DA CONCESSÃO DO 

SURSIS. Art. 17 da Lei nº 11.340/06 veda unicamente a substituição da 

pena por algumas penas restritivas de direitos, não impedindo, contudo, a 

suspensão condicional da pena. POR MAIORIA, DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR QUE PROVIA O RECURSO NA 

INTEGRALIDADE, PARA ABSOLVÊ-LO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 

386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Apelação Crime Nº 

70035896257, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 24/06/2010)”

Diante do acima exposto, afasto a referida preliminar.

Outrossim, como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição 

sumária do acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA e DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução (U.N.A) para o dia 11/06/2015 às 

16h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Notifique-se o Ministério Público e à Defesa, via DJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 345510 Nr: 5882-77.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA SAMPAIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA

 VISTOS. Tendo em vista a ausência das testemunhas de acusação e de 

defesa, NILSON e BATICO, de defesa CASSIA RAIANE e SILVANA, 

DECLARO PREJUDICADA a presente audiência. DESIGNO nova Audiência 

de Instrução, em continuação para o dia 19.03.2015, às 16h00, ocasião 

em que serão inquiridas as testemunhas de acusação NILSON e BATICO, 

de defesa CASSIA RAIANE e SILVANA, interrogado o acusado e colhidas 

as alegações finais das partes. Saem os presentes intimados. As 

testemunhas de acusação e defesa comparecerão independente de 

intimação. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 379386 Nr: 21038-71.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA

 VISTOS.

OFICIE-SE à Direção da Escola Municipal Professora Joana Dark da Silva, 

salientando que o requerido AUGUSTO ROSA FILHO não está proibido de 

visitar a filha menor SARA ANTONELLI ROSA na escola, vez que as 

medidas protetivas deferidas atribui restrição ao requerido tão somente no 

que tange a requerente, ora genitora da menor.

Ainda, INTIME-SE a requerente informando tal providência.

Outrossim, em atenção à decisão de fls. 16/17, NOTIFIQUE-SE à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

de 20 (vinte) dias.

Intime-se o patrono do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 314826 Nr: 13759-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDVNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 73, INTIME-SE o patrono da 

requerente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a manifestação ou o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 314566 Nr: 13399-07.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública Cível de fls. 67/68, 

INTIME-SE a advogada da exequente para que manifeste se continua 

patrocinando os interesses de Maria Josefa Gonçalves no presente feito.

Em sendo positivo, a mesma deverá se manifestar acerca da Exceção de 

Pré-Executividade apresentada pelo executado (fls. 44/50), no prazo de 

05 (cinco) dias.

Em sendo negativo, deverá apresentar Renúncia ao Mandato, nos termos 

do art. 45, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 379716 Nr: 21396-36.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB/MT 7141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB/MT 7141

 VISTOS.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por CARLA 

CRISTINY ESTEVES DE OLIVEIRA em face de ANTONIO SERGIO DE 

MIRANDA, devidamente qualificados, deferidos às fls. 17/18.

As partes, por meio de sua advogada, entabularam acordo extrajudicial 

quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável, guarda do filho 

menor, direito de visitas, pensão alimentícia e partilha de bens, bem como a 

requerente se manifestou pela revogação das medidas protetivas (fls. 

31/34), juntando documentos (fls. 35/93).

 Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público não se 

apôs à homologação do acordo entabulado entre as partes (fls. 95/96).

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES às fls. 31/34, e por 

consequência, RECONHEÇO E DISSOLVO A UNIÃO ESTÁVEL DO CASAL 

acima qualificado.

Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.

Ainda, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas.

 EXPEÇA-SE Termo de Guarda Definitiva, intimando-se a requerente para 

assinatura.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, declaro 

PREJUDICADA a Audiência de Conciliação designada à fl. 25.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com a adoção das formalidades 

de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a patrona das partes.

Às providências.

P. I. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 383856 Nr: 25816-84.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES

 VISTOS.

Dê-se vista à Defensoria Pública Cível para impugnar a contestação, e 

após, dê se vista ao Ministério Público para manifestação. Na sequência, 

conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 386210 Nr: 76-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS proposta por MARCOS GOMES DA SILVA, em face de BENEDITA 

ALEONICE DE ANUNCIAÇÃO GOMES.

A presente demanda foi distribuída em sede de Plantão Forense, tendo o 

Juiz Plantonista remetido o feito para esta Especializada, sem análise do 

pedido liminar, tendo em vista que o processo principal correspondente 

(cód. 385186) tramita perante este Juízo (fl. 36).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

RECEBO a inicial. Processe-se em Segredo de Justiça (CPC, art. 155, II).

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

APENSE-SE a presente ao feito de cód. 385186.

Compulsando detidamente os autos, verifico que resta pendente o pleito 

liminar de regulamentação de visitas do requerente à filha menor das 

partes.

A inicial aduz, em resumo, que a requerida está usando das medidas 

protetivas deferidas no feito de cód. 385186 para restringir o direito de 

visitas do requente à menor.

Em que pese a gravidade dos fatos narrados na exordial, não verifico, por 

ora, a presença de pressupostos suficientes para o deferimento liminar, 

de modo que, preliminarmente, entendo prudente a realização do Estudo 

Psicossocial do caso para a colheita de maiores elementos de convicção.

Para tanto, DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize 

Estudo Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que deverá ser ouvido o requerente e a requerida.

Após, a realização do estudo, imediatamente conclusos para a análise do 

pedido liminar.

Às providências.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 344494 Nr: 4713-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIVALDO FERREIRA DE VALOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

 Vistos.

INTIME-SE o patrono do acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto desistência da oitiva da vítima, bem como das 

testemunhas arroladas.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 371124 Nr: 11742-25.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues

 SENTENÇA.

VISTOS.

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da presente ação, com fundamento no art. 

158, § único do Código de Processo Civil e, com fundamento no art. 267, 
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VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem 

resolução de mérito.

Cientifique o Ministério Público, bem como a Defensoria Pública.

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 335984 Nr: 17029-37.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO ROBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK LACERDA

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu HILDEBRANDO ROBERTO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 

eletricista, nascido em 30.09.1978, natural de Rondonópolis-MT, portador 

do RG 11197064 SSP/MT e CPF n. 815.900.911-91, filho de Carlos Roberto 

Ferreira e Maria Madalena do Nascimento, residente na Rua 40, Quadra 

58, Casa 07, Bairro CPA 3, Setor 3, nesta urbe, nas sanções do art. 129, 

§9º do Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal 

previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 

(três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e 

não registra maus antecedentes, tendo em vista que, embora o acusado já 

fora parte constante no polo passivo das ações penais n. 

16864-58.2010.811.0042 (Cód. 169578) e 12311-02.2009.811.0042 (Cód. 

145143), em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência 

Doméstica, por suposta prática do delito de ameaça, em desfavor de duas 

vítimas diversas, em ambas houve a extinção da punibilidade em virtude da 

prescrição. Não é possível aferir com exatidão a conduta social do réu. O 

motivo do crime não é justificável, e o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa.Pelos motivos acima alegados, fixo a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção.Com efeito, não há 

circunstâncias agravantes, nem atenuantes, bem como, não há causas de 

diminuição ou de aumento, razão pela qual torno DEFINITIVA A PENA DE 03 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, por entender necessária e suficiente para 

a reprovação do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, 

tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 301720 Nr: 18893-81.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB/MT 6.070

 VISTOS.

Considerando que esta Magistrada estará em usufruto de licença 

compensatória no período de 19 a 23 de janeiro de 2015, devidamente 

autorizada pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, REDESIGNO a 

audiência outrora designada às fls. 301, para o dia 12.03.2014, às 13H30.

INTIMEM-SE a requerente e o requerido, bem como seus respectivos 

Advogados.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377667 Nr: 19177-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO, Hervitan Cristian Carulla

 Vistos etc.

Carlos Gabriel Almeida Rosa, através de seu advogado, interpôs pedido 

de revogação da prisão preventiva, alegando em síntese, que não pode 

ser mantido preso em razão da ausência dos motivos ensejadores da 

prisão preventiva, bem como, alega possuir residência fixa, trabalho licito 

e não possui antecedentes criminais.

Junta documentos as fls. 60/96.

O Ministério Público manifestou desfavoravelmente ao pedido de 

revogação da prisão preventiva (fls. 97/110).

Relatado o necessário. Decido.

Inicialmente, ressalto que não informações acerca do cumprimento do 

mandado de prisão expedido nos autos, contudo, fora juntado na Ação 

Penal em apenso (fl.66) atestado de que o acusado encontra-se 

segregado desde o dia 12/11/2014. Diante destes fatos, determino que o 

Senhor Gestor certifique junto a Polinter o cumprimento do referido 

mandado de prisão, bem como junto ao Centro de Ressocialização de 

Cuiabá certificando se o mesmo encontra-se detido por força do mandado 

expedido nestes autos.

 No que concerne o pedido formulado pela Defesa do acusado, 

compulsando os autos, observo que este juízo decretou a prisão 

preventiva por estarem presentes os requisitos autorizadores esculpidos 

nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como, para 

preservar a integridade física da vítima, uma vez que mesmo com as 

medidas deferidas em seu favor o acusado insiste em descumpri-las.

 No caso em tela, se encontra patente que a prisão é uma medida 

necessária, para que a liberdade do indiciado não ponha em risco a vida e 

a integridade física e psíquica da vítima, posto que conforme extrai-se dos 

autos a vítima alega que durante os vinte e dois anos de convivência com 

o acusado, sempre foi agredida e ameaçada.

Denota-se ainda que após a vítima registrar ocorrência, bem como serem 

deferidas as medidas protetivas em favor da mesma, o acusado mesmo 

ciente, insiste em persegui-la, prejudicando-a em seu emprego, uma vez 

que deixa de ir por causa das ameaças sofridas.

 Ainda, o suposto delito envolve violência doméstica e familiar contra 

mulher, fato que autoriza a prisão preventiva, conforme preceitua o art. 

313, III do CPP, em razão do descumprimento das medidas que foram 

impostas ao acusado.

É necessário também resguardarmos a investigação criminal e a aplicação 

da lei penal, fundamentos da prisão preventiva mantidos no atual art. 312 

do CPP, posto que o acusado em liberdade poderá amedrontar a ofendida 

e as testemunhas, como pelo que se extrai das declarações da vítima, já 

tem sido feito pelo mesmo.

 A segregação cautelar se mostra necessária ainda para garantia da 

ordem pública, em razão da gravidade dos fatos noticiados, que, 

potencialmente, revela a possibilidade de reiteração na prática criminosa, 

bem como em razão dos fortes indícios de autoria e materialidade que 

coloca em risco a ordem pública e a instrução criminal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS” – LEI MARIA DA PENHA – LESÃO CORPORAL E 

AMEAÇA – FLAGRANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 

DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ADMISSIBILIDADE – 

ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. A existência de fortes indícios 

de autoria e de materialidade, agravada pelo comportamento do agente, 

que evidencia risco à garantia da ordem pública e à instrução criminal, é 

circunstância que justifica a custódia cautelar (HC, 44153/2012, DES.JOSÉ 

JURANDIR DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 

30/05/2012, Data da publicação no DJE 18/06/2012).

Reforço ainda, que conforme consulta ao Sistema Apolo, constato a 

existência de duas medidas protetivas pleiteadas pela vítima em face do 

acusado, demonstrando que vem reiterando o comportamento delitivo, 

aparentando ser pessoa agressiva, devendo sua custódia cautelar ser 

mantida.

 Ademais, o fato de o denunciado ser possuidor de bons antecedentes, 

residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão 

cautelar, quando presentes os pressupostos que alicerçam o decreto 
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cautelar.

Vejamos, in verbis:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - PRISÃO 

PREVENTIVA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – DEMONSTRAÇÃO - 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, 

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI 

PENAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP - 

DEMONSTRAÇÃO – BONS PREDICADOS - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA 

CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO – AÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE. 1. (...). 2. 

Preenchido qualquer dos requisitos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, a manutenção da segregação cautelar não ofende a lei. 3. Os 

predicados pessoais invocados não obstam a manutenção da prisão 

preventiva do paciente, porquanto presentes os pressupostos do art. 312 

do CPP, decorrentes de fundamentação concreta. 4. De acordo com o 

princípio da confiança no juiz do processo, o togado singular, devido a sua 

proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da 

manutenção da custódia provisória. 5. Habeas Corpus denegado.” (TJMT- 

HC nº 3368/2010 – Relator DES. GÉRSON FERREIRA PAES – DJ 

03/3/2010).

Não obstante o já argumentado, verifico a impossibilidade de se aplicar, no 

presente caso, quaisquer das medidas alternativas diversas à prisão 

previstas nos artigos 317, 318 e 319 do Código de Processo Penal.

Desse modo, considerando a proteção que se deve dar à mulher, vítima de 

violência doméstica, que é o objetivo da Lei n.º 11.340/2006 e diante de 

tudo que consta nos autos, a manutenção da prisão do indiciado se torna 

uma medida necessária, para que a liberdade deste não seja um estímulo 

para prática de novos crimes, protegendo a integridade física da vítima, 

bem como, para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem 

pública.

Ante o exposto, vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos, 

requisitos e condições de admissibilidade para a prisão preventiva do 

indiciado, previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo 

Penal, indefiro o pedido da defesa (fls. 51/96) e mantenho a prisão 

preventiva de CARLOS GABRIEL ALMEIDA ROSA.

Intime-se o advogado do denunciado.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência. Intime-se.

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 92596 Nr: 12091-09.2006.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CESAR RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Renato Cesar Rodrigues de Andrade, Rg: 

30033322080/EB Filiação: Antonio Domingos de Andrade e Rosa Maria R. 

de Padua Andrade, data de nascimento: 12/09/1987, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Mogi das Cruzes, Quadra 14, 

Casa 09, Bairro: Cpa I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Diante do exposto, hei por bem JULGAR PROCEDENTE 

a denúncia para condenar RENATO CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, 

brasileiro, convivente, soldado do exército, nascido aos dias 12/09/1987, 

natural de Cuiabá/MT, filho de Antonio Domingos de Andrade e Rosa Maria 

Rodrigues de Pádua Andrade, residente e domiciliado na Rua Mogi das 

Cruzes, casa 09, quadra 14, CPA I, Cuiabá/MT, nas sanções do art. 129, § 

9º do Código Penal, com a nova redação outorgada pela Lei nº 

11.340/06.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o delito de lesão 

corporal, quando praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, 

nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação da Lei 

11.340/2006.Inexistem no presente caso, excludentes ou exculpantes. 

Consta nos autos que o réu é primário, conforme certidões de fls. 116 e 

124. Assim, considero favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 59 

do Código Penal, razão pela qual, fixo a pena base, no mínimo legal, ou 

seja, 03 (três) meses de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes e 

presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, 

correspondente a confissão que reconheço, contudo, deixo de aplicá-la 

tendo em vista que a pena aplicada é a pena mínima, conforme súmula 231 

STJ:“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal.”Inexistem no presente caso, 

causas de aumento e de diminuição, assim, torno a pena aplicada em 

definitiva no patamar de 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente para a reprovação e punição do crime.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal. Presente a hipótese de art. 44, CP, substituo a 

pena aplicada pela prestação de serviço em entidade social sem fins 

lucrativos a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal (art. 66, inc. V, 

alínea “a”, Lei 7.210/84). Observe-se a detração penal. Transitada em 

julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88),forme-se o PEP 

e remetam-se os autos à Vara de Execução Penal, escrevendo-seo nome 

do réu no rol dos culpados.Isento o acusado do pagamento de custas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Intime-se imediatamente a 

ofendida sobre o teor da presente decisão, segundo exigência contida no 

art. 21 da lei 11.340/06.Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de fevereiro de 2009 Gleide Bispo 

Santos.Juíza Auxiliar de Entrância Especial

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 364243 Nr: 3861-94.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Lucilene Lopes da Silva, Rg: 1.713.381-5 SSP MT 

Filiação: José Gomes da Silva Filho e Aparecida Lopes da Silva, data de 

nascimento: 24/10/1984, brasileiro(a), natural de Redenção-PA, 

convivente, secretária, Endereço: Rua 08 Quadra 09, N° 15, Bairro: Jardim 

Paulicéia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 
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parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada d

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 146404 Nr: 13602-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIVAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:20

Intimando:Vítima: Vitalina Nascimento Dourado Silva, Cpf: 974.689.591-53, 

Rg: 15498108 SSP MG Filiação: Adelino Francisco Dourado e Ana do 

Nascimento Dourado, data de nascimento: 17/11/1972, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Endereço: Av. 

Amador Tut, Casa 03, Qda 141, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:XII.Posto isto, com base no artigo 386, inciso III do 

Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e, por 

corolário:?Decreto extinta a punibilidade do agente, ante a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes de ameaça.?Absolvo o 

réu Eldivam Gomes da Silva, brasileiro, casado, Policial Militar da reserva, 

portador do RG nº 460.475 - SSP/MT, filho de Eliete Simplinio G. da Silva e 

de Ana C. de A. Silva, nascido em 10 de setembro de 1967, natural de 

Cuiabá, residente na Rua X, Quadra 39, nº 3, Bairro Jardim Brasil, nesta 

Capital, quanto ao crime de lesão corporal.XIII.Intime-se a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XIV.Arbitro honorários 

advocatícios, conforme requerido pela Defensoria, em R$ 1.000,00 (um mil 

reais).XV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no item 

7.16.1da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XVI.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XVII.Sem custas.XVIII.P. R. I. C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 165985 Nr: 13294-64.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joana da Silva Almeida, Cpf: 017.439.751-80, Rg: 

1.773.545-9 SSP MT Filiação: Candida da Silva Almeida e Domingos 

Quelemente da Silva, data de nascimento: 24/07/1968, brasileiro(a), natural 

de Independencia-MA, solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua Florinda 

Negão, Casa 553, Qda. 21, Bairro: Altos da Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta 

julgo o presente feito extinto, sem resolução de mérito nos termos do 

artigo 267,iv do CPC. Sem custas.Oficie-se a delegacia de policia para que 

no prazo de 48 horas envie o inquérito policial no estado em que se 

encontra.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa e o 

acusado.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377374 Nr: 18845-83.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Natalice Tomas da Silva, Rg: 3081338 SSP MT 

Filiação: Luiz Jose da Silva e Maria Jose da Silva, data de nascimento: 

25/12/1950, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

aposentada, Endereço: Rua Fortunato Hilario Di Carvalho, Bairro: Cidade 

Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Odil Moreira de Castilho, Cpf: 56965940182, Rg: 0684599-1 

SSP MT Filiação: Clovis Moreira de Castilho e Tarcila Pedrosa de Castilho, 

data de nascimento: 05/03/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), vigia de escola, Endereço: Rua Tambau, Nº 294, Bairro: Novo 

Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375995 Nr: 17324-06.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eva Paiva Monteiro, Cpf: 35244747134, Rg: 

5329914 SSP MT Filiação: Rosa Paiva Monteiro, data de nascimento: 

04/11/1960, brasileiro(a), natural de Alto paraguai-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Rua Boa Esperança, S/nº (3ª Casa, Após O Bar Amarelinho), 

Bairro: Ribeirão do Lipa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Odilson Soares de Jesus, Cpf: 37794213134, Rg: 

0514168-0 SSP MT Filiação: Maurício Arthur de Jesus e Eloiza de Jesus 

Soares, data de nascimento: 22/01/1967, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), oficial de lançamento, Endereço: Rua Boa 

Esperança, S/nº (3ª Casa, Após O Bar Amarelinho), Bairro: Ribeirão do 

Lipa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 
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situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 354619 Nr: 16289-45.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sirlene Camargo da Silva Cruz, Rg: 926.941 SSP MT 

Filiação: Naim Rodrigues da Silva e Pedra Eloira Camargo da Silva, data de 

nascimento: 15/06/1974, brasileiro(a), natural de Ortigueira-PR, 

convivente, do lar, Endereço: Rua 04 de Janeiro, Nº 308, Bairro: Jardim 

Leblon, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Walter Emanoel Gomes, Rg: 9406549 SSP MT Filiação: 

Jurandir Gomes e Adevair Maria Pinto Gomes, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, grafico, Endereço: Rua 31 , Nº 07 Quadra 53 (F: 

9928-3021 e 8415-1779), Bairro: Cpa iii - Setor V, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria de Lourdes Pereira, Cpf: 92475930187, Rg: 

11996080 SSP MT Filiação: João de Deus Pereira e Dejanira Faustino 

Pereira, data de nascimento: 10/03/1973, brasileiro(a), natural de 

Caratinga-MG, convivente, cabeleireira, Endereço: Av. Ipiranga, N 1.156, 

Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Christian Yukio Murai, Cpf: 843.266.111-20, Rg: 991.890 

SSP SP Filiação: Luzia de Abreu Murai e Nelson Tozi Murai, data de 

nascimento: 01/01/1978, brasileiro(a), natural de Guaraçai-SP, solteiro(a), 

dedetizador, Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1055 - Edif. New York, 

Apto. 1702, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 209 de 939



Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374901 Nr: 16145-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marli Aparecida Schillreff Cattani Filiação: Arcelino 

Schilleref e Teresinha Maria Schillref, data de nascimento: 14/07/1977, 

brasileiro(a), natural de Guarujá do sul-SC, convivente, diarista, Endereço: 

Rua 02 Quadra 05 Lote 23, Bairro: Kit,02 Guaicurus,78000000, Cidade: 

Cuiabá Mt.-MT

Requerido(a): Denis Batista Barros de Miranda, Rg: 16953142 SSP MT 

Filiação: Carlos Antonio de Miranda e Lucimar Modesto Batista Barros, 

data de nascimento: 20/03/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 221, Nº 24, Quadra 75, Bairro: Tijucal, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 
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pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 350903 Nr: 12077-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Cecilia Rocha da Silva, Cpf: 34890351272, Rg: 

15627993 SSP MT Filiação: Odilia Felix do Nascimento, data de nascimento: 

22/11/1966, brasileiro(a), natural de Barra de são francisco-ES, 

solteiro(a), domestica, Endereço: Av. A, Qdra 15, Nº 08, Res.nova Canaa, 

Ao Lado do Bairro Três Barras, Bairro: Resindencial Nova Canaã, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Jose Ferreira Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

aposentado, Endereço: Av. Principal, Ao Lado A Escola Raio do Sol e A 

Esc. Marcelino de Campos, Bairro: Santa Amália, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Zulma Eugenia dos Reis Barros, Rg: 1.887.564 SSP 

MT Filiação: Manoel Anunciação Fernndes dos Reis e Jorgina Fernandes 

dos Reis, data de nascimento: 07/06/1942, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, viuvo(a), professora, Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, Nº 

78, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Mirian dos Reis Barros, Cpf: 797.419.671-87, Rg: 987.447-0 

SSP Filiação: Nazare de Barros e Zulma Eugenia dos Reis Barros, data de 

nascimento: 18/10/1975, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, Nº 78, Bairro: Centro Norte, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Regina dos Reis Barros, Cpf: 889.212.801-97, Rg: 

1.169.529-3 SSP Filiação: Nazare de Barros e Zulma Eugenia dos Reis 

Barros, data de nascimento: 23/12/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, Nº 78, 

Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 
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PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Eduarda Campos de Oliveira Filiação: Edileuza 

Campos de Oliveira, data de nascimento: 20/11/1999, brasileiro(a), natural 

de Belém-PA, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Afonso Pena, 196, 

Qdra 11, Bairro: Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Acelino Graciano Hermogenes Filiação: Lucilo Graciano 

Hermogenes e Maria de Tal, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, 

Endereço: Av. Afonso Pena, Qdra 12, Casa 22, Próx. Construsilva, Bairro: 

Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Tiago Silva Santos, Rg: 18265880 SSP MT Filiação: Nicolau 

Nunes dos Santos e Liberata da Silva Santos, data de nascimento: 

31/05/1990, brasileiro(a), casado(a), gesseiro, Endereço: Av. Afonso 

Pena, Qdra 12, Casa 22, Próx. A Construsilva, Bairro: Despraiado, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 164145 Nr: 11465-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Louradir Divina Gonçalves de Souza, Cpf: 

667.523.611.34, Rg: 6992609 SSP MT Filiação: Sebastião Eduardo de 

Souza e Louraci Gonçalves de Souza, data de nascimento: 14/09/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), domestica, Endereço: R. 

das Margaridas Nº 88 (Próx,. Ao Centro Comunitário), Bairro: Jd. Cuiabá, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Air Sardi, Cpf: 831.198.681.91, Rg: 1172821-3 SSP MT 

Filiação: José Sardi e Benedita Luiza da Silva Sardi, data de nascimento: 

08/12/1969, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar 

administrativo, Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, 1003, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Erondina Abrantes Bacelar, Rg: 108782859 SSP MT 

Filiação: Candina Martha de Lima e Juvenal Ribeiro, data de nascimento: 

22/03/1957, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do oeste-MT, separado(a) 

judicialmente, do lar, Endereço: Av.minuano, Chácara 19, Oitava Agrovila, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

Requerido(a): Leandro Cristiano de Souza, Cpf: 92457975115, Rg: 

1256682-9 SSP MT Filiação: Aparecida Ribeiro e Antônio Alves de Souza 

e, data de nascimento: 12/09/1983, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, 

casado(a), gerente de loja, Endereço: Rua 09, Casa 09, Bairro: Recanto 

dos Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Leandro Cristiano de Souza, Cpf: 92457975115, Rg: 

1256682-9 SSP MT Filiação: Aparecida Ribeiro e Antônio Alves de Souza 

e, data de nascimento: 12/09/1983, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, 

casado(a), gerente de loja, Endereço: Rua 09, Casa 09, Bairro: Recanto 

dos Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 
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Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375171 Nr: 16442-44.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neiva Amorim Martins, Cpf: 59514361172, Rg: 

7548869 SSP MT Filiação: Augusto Severino Martins e Tereza Maria de 

Amorim, data de nascimento: 20/02/1975, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, Endereço: Rua Dr Carlos Borralho Nº 161, Bairro: 

Poção, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Carlos Augusto Amorim Martins, Rg: 9406530 SSP MT 

Filiação: Augusto Severino Martins e Tereza Maria de Amorim, 

brasileiro(a), convivente, manobrista, Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 

Hotel Mato Grosso (Local de Trabalho), Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 340541 Nr: 226-42.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Oacyr Paulo de Cerqueira Filiação: Olentino 

Cerqueira e Maria Aparecida, brasileiro(a), casado(a), motorista da 

prefeitura de cuiabá, Endereço: R. R5. Qda 32, Casa 02, Bairro: Parque 

Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 
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autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 125933 Nr: 14335-37.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:20

Intimando:Vítima: Claudia Francisca Reges, Rg: 12061592 MG MT Filiação: 

Iolete Francisca Reges, data de nascimento: 03/05/1974, brasileiro(a), 

natural de São miguel-GO, convivente, do lar, Endereço: Casa de Amparo, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 337039 Nr: 18145-78.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Magna Adriana de Almeida, Cpf: 007.434.861.29, 

Rg: 155.26097 Filiação: Gabriel José e Maria do Rosário Santos, data de 

nascimento: 07/05/1984, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), 

téc. em enfermagem, Endereço: Rua Sadia, Nº 98-A, Bairro: Campo Velho, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): José Wandeonor Pereira dos Santos Filiação: Benedito 

Paulo Pereira dos Santos e Maria Francisca dos Anjos Santos, 

brasileiro(a), solteiro(a), agente de trânsito, Endereço: Rua 01, Qd 12, 

Casa 06, Bairro: Jardim Esmeralda, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 
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19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 314650 Nr: 13526-42.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neuza de Fatima do Nascimento, Cpf: 

013.913.391-77, Rg: 137.694.65-9 SSP MT Filiação: Maria de Fatima do 

Nascimento e Joaquim do Nascimento, data de nascimento: 04/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Alto piquiri-PR, solteiro(a), autonoma, Endereço: 

Travessa A, Nº 07, Bairro: Manga, Cidade: Varzea Grande-MT

Requerido(a): Alexsandro Dias da Silva, Rg: 1438887-1 SSP MT Filiação: 

Darlene Dias Carneiro Silva e Ioneide Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 13/04/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pedreiro, Endereço: Rua 06, Quadra 08, Casa 21, Bairro: Cohab Michel, 

Cidade: Varzea Grande / Ref.mercearia da Ana-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8438-57.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ana Paula Ferreira da Costa, Rg: 1830849-0 SSP 

MT Filiação: Anair Domingas Ferreira e Olimpio Nunes da Costa, data de 

nascimento: 18/11/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

balconista, Endereço: Rua Reserva do Cabaçal , Quadra 25 , Casa 112, 

Bairro: Tancredo Neves, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Mauro Guia de Moraes Junior, Cpf: 003.005.441-97, Rg: 

14088843 SSP MT Filiação: Mauro Guia de Moraes e Eloiza Penha Maciel 

dos Santos, data de nascimento: 25/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), representante de vendas, Endereço: Rua Santa 

Terezinha , 91, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Vanda Maria Anacleto, Cpf: 65309405100, Rg: 

000476149 SSP MT Filiação: Valdomiro Anacleto e Maria Francisca 

Anacleto, data de nascimento: 14/08/1966, brasileiro(a), natural de 

Aquidauana-MS, solteiro(a), comerciante, Endereço: Avenida N Nº 02, 

Quadra 38, Bairro: Jardim Primeiro de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Celso da Silva Filiação: Abílio X. da Silva e Ana Maria da 

Silva, data de nascimento: 04/01/1963, brasileiro(a), natural de Barão de 

melgaço-MT, convivente, Endereço: Rua General Camisão, 42, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 
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nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374525 Nr: 15737-46.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jurandir Batista da Silva, Rg: 1.039.208-4 SSP MT 

Filiação: Laura Batista da Silva e José Batista da Silva, data de 

nascimento: 30/11/1961, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, solteiro(a), 

motorista, Endereço: R. Parana Nº 02, Qda 49, Bairro: Drº Fábio Leite, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Nilma Tenoria Lima, Rg: 486968 SSP MT Filiação: Jader 

Fancisco Lima e Aparecida Tenória Lima, data de nascimento: 21/01/1964, 

brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: R. 

Paraná, Nº 02Qda 49,, Bairro: Dr. Fabio Leite, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365029 Nr: 4798-07.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jessica Kelly dos Santos, Cpf: 03015961152, Rg: 

18882410 SSP MT Filiação: Lourdes dos Santos, data de nascimento: 

06/11/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vendedora, 

Endereço: Rua 14, Quadra 12 Casa 02 N°02,, Bairro: 24 de Dezembro, 

Cidade: Varzea Grande-MT

Requerido(a): Nisaldo Macauba da Costa Filho Filiação: Nisaldo Macauba 

da Costa e Teresinha, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

mecanico, Endereço: Rua Tapua Quadra 20 B.04, Bairro: Coophamil, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 145487 Nr: 12661-87.2009.811.0042

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE REGINA CORREA SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE, RENATA 
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GARCIA BRUNO, ROSÂNGELA PASSADORE - OAB/MT 6.084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Bottega

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas Cumulado com Pedido de 

Liminar proposta por Silbene Regina Corrêa Sartori em face Luiz Carlos 

Sartori.

Na audiência realizada nos autos em apenso código 148425, cópia às fls. 

351/353, a autora manifestou o desejo de renúncia ao direito que se funda 

a ação.

Relatado o necessário. Decido.

O artigo 269, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 269. Haverá resolução de mérito:

 (...)

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.”.

A renúncia é ato privativo do autor da ação, e pode ser exercido a 

qualquer tempo, bem como grau de jurisdição, independendo da anuência 

da parte contrária.

Nestes casos deve ser considerada a vontade da parte que intentou com 

a demanda, o que significa dizer que havendo renúncia expressa da 

parte, presume-se que o motivo que a levou a ajuizá-la não mais perdura, 

razão pela qual o processo deve ser extinto.

No caso dos autos, diante da renúncia da requerente ao direito que se 

funda a ação (cópia fls. 351/353), verifico que a mesma não mais possui 

interesse no prosseguimento do presente feito e, portanto, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que constam dos autos, HOMOLOGO por 

sentença a renúncia da autora, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso V do artigo 

269 do Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita (fl. 56).

Cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 13723-02.2008.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Bottega, MICHELLE 

ALVES DONEGÁ

 Vistos etc.

Silbene Regina Correa Sartori pleiteou a presente ação de medidas 

protetivas, em tese, vítima de violência doméstica, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/2006, em face do requerido.

Conforme se observa nos autos, as medidas protetivas foram deferidas 

por este juízo.

 Na audiência realizada nos autos código 148425 (cópia fls. 450/452), a 

vítima manifestou o seu desejo de renúncia das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas.

Relatado o necessário. Decido.

O artigo 269, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 269. Haverá resolução de mérito:

 (...)

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.”.

In casu, deve ser considerada tanto a vontade da parte que intentou o 

procedimento acautelatório, quanto o objeto pela qual se destina, o que 

significa dizer que havendo renúncia expressa da parte, presume-se que 

o motivo que a levou a ajuizá-la não mais perdura, razão pela qual o 

processo deve ser extinto.

No caso dos autos, ante a declaração da requerente em audiência (cópia 

fls. 450/452), verifico que a ofendida não mais possui interesse nas 

medidas protetivas deferidas em seu favor, bem como, no prosseguimento 

do feito.

Por todo o exposto, HOMOLOGO por sentença a renúncia da vítima, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito 

nos termos do inciso V do art. 269 do Código de Processo Civil.

 Sem custas e cada parte arcará com os honorários de seu patrono.

 Intime-se a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público e, após, considerando que as partes 

desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 373735 Nr: 14867-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE REGINA CORREA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA, LILIAN 

ALVES MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução proposta por Luiz Carlos 

Sartori.

Na audiência realizada nos autos em apenso código 148425, cópia às fls. 

99/101, o autor manifestou o desejo de renúncia ao direito que se funda a 

presente ação.

Relatado o necessário. Decido.

O artigo 269, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 269. Haverá resolução de mérito:

 (...)

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.”.

A renúncia é ato privativo do autor da ação, e pode ser exercido a 

qualquer tempo, bem como grau de jurisdição, independendo da anuência 

da parte contrária.

Nestes casos deve ser considerada a vontade da parte que intentou com 

a demanda, o que significa dizer que havendo renúncia expressa da 

parte, presume-se que o motivo que a levou a ajuizá-la não mais perdura, 

razão pela qual o processo deve ser extinto.

No caso dos autos, diante da renúncia do embargante ao direito que se 

funda a ação (cópia fls. 99/101), verifico que o mesmo não mais possui 

interesse no prosseguimento do presente feito e, portanto, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que constam dos autos, HOMOLOGO por 

sentença a renúncia do autor, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso V do artigo 

269 do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

O autor arcará com os honorários do seu patrono.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 331873 Nr: 12336-10.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE, ROSÂNGELA 

PASSADORE - OAB/MT 6.084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado efetuou o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor da dívida e realizará o pagamento do saldo restante em 

seis parcelas mensais, conforme inclusive acordado nos autos em apenso 

(cópia fls. 134/136), defiro o pedido do executado de fls. 132/133.

Desta forma, expeça-se contramandado de penhora, a fim de que não 

haja penhora indevida dos bens do executado.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 144232 Nr: 11511-71.2009.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fl. 67, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito.

Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 323635 Nr: 2911-56.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDR, SPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO

 Vistos etc.

Considerando a decisão de fls. 111/v que fixou como ponto controvertido 

da presente lide a aferição da capacidade econômico-financeira das 

partes, remetam-se os autos à Defensoria Pública (fl. 112) para 

apresentar e justificar, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que a 

requerente pretende produzir.

Após, abra-se vistas dos autos ao requerido para também apresentar e 

justificar, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretende produzir.

Certifique-se a tramitação de outros processos que envolvem estas 

partes e, sendo positivo, apensem-se aos autos.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325453 Nr: 4995-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIFDP, JFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de Alimentos promovida por Kayky Izaquel Figueiredo do Prado, 

menor impúbere, representado por sua genitora Jeniffer Figueiredo 

Monteiro em face de Elton John Neris do Prado, nos termos do postulado 

na inicial.

Todavia em fls. 80/81, o exequente informa a quitação da divida e requer a 

extinção do feito.

É o que cumpria relatar. Decido.

 Por todo o exposto, em vista do cumprimento da obrigação pelos 

executados, com fundamento no artigo 794, I do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

269, III do CPC. Sem custas, e deixo de fixar honorários em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.

Intimem-se as partes pessoalmente.

Intime-se a Defensoria Pública nos termos da Lei.

Transitada em julgado, após, ao arquivo, com as baixas e cautelas de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 384457 Nr: 26443-88.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pela inicial não preencher o requisito do artigo 282, V do 

CPC e pelo indeferimento da justiça gratuita, intime-se a parte requerente 

para emendar a inicial e fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 284, parágrafo único, e artigo 283, ambos do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 385113 Nr: 27153-11.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O feito terá curso em segredo de justiça.

 Cite-se o requerido, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

resposta escrita, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

articulados na peça anteloquial. Conste do mandado esta advertência 

(CPC, art. 285).

Havendo contestação, dê-se vista ao requerente para, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresentar impugnação à contestação.

 Havendo afirmação de que a autora não tem condição de pagar as custas 

processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família e presumindo-se 

pobre até prova em contrário quem faz tal afirmação (§ 1º do art. 4º, da 

Lei 1.060/50), defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Notifique-se o Ministério Público.

Tendo em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e 

a necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 385115 Nr: 27155-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense ao feito ID.117801.

Cite-se o executado para, 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

supedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 385114 Nr: 27154-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense ao feito ID.117801.

Cite-se o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, ex vi do § 1º do art. 652 do CPC.

Não sendo encontrado o devedor para citação, o oficial de justiça deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, devendo, então, 

proceder de conformidade com o parágrafo único do art. 653 do CPC.
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Conste no mandado que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de 

citação.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

devedor, se casado for.

Conste no mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá 

o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês, conforme permissivo do art. 745-A do CPC.

Tendo em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e 

a necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 385118 Nr: 27158-33.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense ao feito ID.367121.

Cite-se o requerido, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

resposta sob pena de presumirem verdadeiros os fatos articulados na 

peça anteloquial. Conste do mandado esta advertência (CPC, art. 285).

Havendo afirmação de que a autora não tem condição de pagar as custas 

processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família e presumindo-se 

pobre, até prova em contrário, quem faz tal afirmação (§ 1º do art. 4º, da 

Lei 1.060/50), defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e 

a necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 334554 Nr: 15297-21.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública Civel não atua mais neste feito, 

conforme petição de fl.71 verso, abra-se vista ao Ministério Público para 

que manifeste quando ao acordo realizdo entre as partes às fls.65/66.

Após, concluso.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364026 Nr: 3575-19.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas de 

urgência a ofendida:®Determino a separação de corpos entre o 

casal.®Determino a recondução da ofendida e dos dependentes ao 

respectivo domicílio, após afastamento do agressor.®Proíbo 

temporariamente a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 

judicial.VIII.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.IX.Intime-se a ofendida para 

que, em cinco dias, aporte aos autos documento comprobatório da 

existência de bens imóveis ou móveis em comum do casal, documentos 

comprobatórios de alguma empresa pertencente ao casal, etc. Aportado 

aos autos os documentos comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório 

informando sobre a medida aplicada (Parágrafo único do art. 24 

).XIII.Notifique-se o MP em obediência ao que preceitua o art. 19, § 1º, da 

Lei n. 11.340/06.XIV.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 

ambos da Lei 11.340/06 .XV.Considerando que a medida de proteção em 

apreço envolve questões de direito de família é imperioso que seja 

designada audiência de conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto 

isto, designo audiência de conciliação para o dia 10/02/2013, às 09h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360069 Nr: 22764-17.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao MP.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante o termo de comparecimento espontâneo retro, abra-se vista ao 

Ministério Público.

II. Após, volvam-me concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Zulma Eugênia dos Reis Barros, qualificada nos autos, ingressou com 

pedido de aplicação de medidas protetivas com supedâneo nas 

disposições da Lei n. 11.340/06. As medidas foram deferidas liminarmente 
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e designou-se audiência de conciliação. À fl. 22 vítima manifestou o desejo 

de revogação das medidas deferidas em seu favor. O MP opinou pela 

extinção do presente feito, com fulcro no art. 267, inciso VIII do CPC. É o 

sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

II. Versam os autos acerca de medidas protetivas requeridas pela vítima.

III. Conforme restou registrado no relatório alhures produzido a vítima 

desistiu da ação, impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem 

julgamento da questão de pano.

Dispositivo

IV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento da questão de pano, ex vi do teor 

talhado no preceptivo do art. 267 , inc. VIII, do CPC.

V. Acolho a cota ministerial retro.

VI. Para audiência preliminar designo o dia 28 de março de 2014, às 

14h00min. Intime-se a vítima.

 VII. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

VIII. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

IX. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste auto de prisão 

devidamente concluído.

X. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

XI. Sem custas.

XII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Maria Eduarda Campos de Oliveira encaminhado pela Autoridade 

Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º da Lei 

n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por sua 

vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao poder 

público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos verifico pelo 

Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos autos que, a 

prima facie, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, se trata, de 

fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de 

estima que o fato se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06 

.VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06 e sendo, portanto, 

dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho 

doméstico e familiar, impõe-se o deferimento do pedido em 

apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as 

seguintes medidas protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o 

agressor do lar ou local de convivência.®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Declarada instalada a audiência o MM. Juiz, após esclarecer à vítima 

sobre a violência doméstica e seu ciclo, bem como sobre a Lei Maria da 

Penha, sobretudo no que diz respeito ao art. 16 da referida lei.

 Depois de ouvida separadamente, a vítima foi perguntada se realmente 

desejava se retratar, bem como se não sofreu qualquer tipo de coação 

para desistir da ação, sendo que esta cônscia e espontaneamente afirmou 

que não está sofrendo qualquer tipo de pressão ou coação e de modo 

inequívoco manifestou que NÃO deseja prosseguir com a representação 

criminal pelos fatos narrados nos autos e também não tem interesse nas 

medidas protetivas.

Dada a palavra ao MP, assim manifestou: MM. Juiza requer que os autos 

sejam encaminhados ao MP para analise da pertinência da retratação da 

vitima, bem como avaliar minuciosamente se há indícios de delitos de ação 

penal incondicionada.

Deliberações:

Vistos etc.,

Ao Ministério Publico.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Certifique-se, se houve conclusão do inquérito pela autoridade policial.

III. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

IV. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

V. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VI. Após, conclusos.
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VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314650 Nr: 13526-42.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Cumpra-se com urgência o despacho retro.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164145 Nr: 11465-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, considerando o grande lapso de tempo transcorrido, 

intime-se o MP para que comprove que ainda existem os motivos 

ensejadores desta medida de urgência e, portanto, que há interesse de 

agir na manutenção das medidas protetivas. Após, conclusos para 

decisão.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364026 Nr: 3575-19.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340541 Nr: 226-42.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 152434 Nr: 20274-46.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo ação penal/inquérito policial referente a este incidente. 

Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8438-57.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338230 Nr: 19534-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Defiro a cota retro. Atenda-se como 

requer.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375995 Nr: 17324-06.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVIII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/09/2014, às 14h50min.XIX.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XX.Intimem-se, ainda, 

a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXI.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXII.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXIII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXIV.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta 

medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não 

apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus 

pertences pessoais.XXV.A presente decisão tem força de mandado/ofício 
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e servirá como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos 

p r i n c í p i o s  d a  e f i c i ê n c i a  e  d a  c e l e r i d a d e 

processual.XXVI.Intimem-se.XXVII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 152434 Nr: 20274-46.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358954 Nr: 21347-29.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VERONICA BENEDITA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA FRIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota retro.

II. Intimem-se as partes como requerido pelo MP, devendo ainda, a vitima 

ser intimada para manifestar, no prazo de 48 horas, se tem interesse no 

prosseguimento do feito, bem como para que comprove a necessidade da 

manutenção das medidas protetivas, sob pena de extinção.

III. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

IV. Após, conclusos.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363574 Nr: 2985-42.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338230 Nr: 19534-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8438-57.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.
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III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357133 Nr: 19166-55.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329626 Nr: 9795-04.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELZA MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 350903 Nr: 12077-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377374 Nr: 18845-83.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377374 Nr: 18845-83.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375995 Nr: 17324-06.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340541 Nr: 226-42.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 
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necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337039 Nr: 18145-78.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XI. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375995 Nr: 17324-06.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375171 Nr: 16442-44.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335725 Nr: 16674-27.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364026 Nr: 3575-19.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360069 Nr: 22764-17.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338230 Nr: 19534-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 
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favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 152434 Nr: 20274-46.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336482 Nr: 17576-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322161 Nr: 1265-11.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8438-57.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363574 Nr: 2985-42.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357133 Nr: 19166-55.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358954 Nr: 21347-29.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VERONICA BENEDITA AIRES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 226 de 939



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA FRIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329626 Nr: 9795-04.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELZA MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314650 Nr: 13526-42.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164145 Nr: 11465-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374901 Nr: 16145-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 350903 Nr: 12077-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357133 Nr: 19166-55.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luiza Paula Ramos Carneiro, Cpf: 020.385.641-40, 

Rg: 1800624-8 SSP MT Filiação: Francisco Felicio Carneiro e Maria Lucia 

Ramos, data de nascimento: 25/6/1989, brasileiro(a), natural de 

Maracaju-MS, solteiro(a), aux. enfermagem, Endereço: Rua V , 02 Quadra 

33 Casa 33, Bairro: Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Vladimir Romano, Cpf: 784.826.151-49, Rg: 211118-7 SSP 

MT Filiação: Angelo Romano Filho e Rosa Maria dos Santos, data de 

nascimento: 15/1/1959, brasileiro(a), solteiro(a), autonomo, Endereço: Rua 

12 , Quadra 57 Casa 35, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 
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pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360069 Nr: 22764-17.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Geovana de Souza, Cpf: 041.679.401-75, Rg: 

2189932-0 SSP MT Filiação: Antonio Marcos de Souza e Adevina de 

Souza Oliveira, data de nascimento: 2/5/1993, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 01, Quadra 14, Lote 12, 

Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Cleber Oliveira Rodrigues, Rg: 4306597 Filiação: Delcy 

Rodrigues da Silva e Margarinete Candida de Oliveira, data de nascimento: 

10/1/1982, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, casado(a), 

técnico em refrigeração, Endereço: Rua E, Quadra 22, Casa 04 Ou Rua 

L,qd 14, Lote 12, Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338230 Nr: 19534-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Auxiliadora da Silva, Cpf: 20909861153, Rg: 

205579 SSP MT Filiação: Querino Fabricio da Silva e Josefina Peixoto da 

Silva, data de nascimento: 23/3/1959, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Comandante Costa, Nº 2150, 

Próx. Posto Gasolina Senador Metello, Bairro: Centro Sul, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Kleber Fabricio da Silva, Cpf: 99329573134, Rg: 13310771 

SSP MT Filiação: Quirino Fabricio da Silva e Josefina Fabricio da Silva, data 

de nascimento: 9/11/1981, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Comandante Costa, 2150, Bairro: Centro Sul, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 
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a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322161 Nr: 1265-11.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Erica Simone Nascimento da Silva, Rg: 1598273-4 

SSP MT Filiação: Fernando Paulo da Silva e Ayde Arruda do Nascimento., 

data de nascimento: 27/5/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Presid. Leite Figueiredo, Nº 

618 -, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Willer Junior de Jesus França, Rg: 16977889 SSP MT 

Filiação: Manoel Lucio de França e Jandira da Silva Jesus, data de 

nascimento: 5/8/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

militar eb, Endereço: Rua São Jorge, Nº 335, Bairro: São Mateus, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 92596 Nr: 12091-09.2006.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CESAR RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Renato Cesar Rodrigues de Andrade, Rg: 

30033322080/EB Filiação: Antonio Domingos de Andrade e Rosa Maria R. 

de Padua Andrade, data de nascimento: 12/09/1987, brasileiro(a), natural 
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de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Mogi das Cruzes, Quadra 14, 

Casa 09, Bairro: Cpa I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Diante do exposto, hei por bem JULGAR PROCEDENTE 

a denúncia para condenar RENATO CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, 

brasileiro, convivente, soldado do exército, nascido aos dias 12/09/1987, 

natural de Cuiabá/MT, filho de Antonio Domingos de Andrade e Rosa Maria 

Rodrigues de Pádua Andrade, residente e domiciliado na Rua Mogi das 

Cruzes, casa 09, quadra 14, CPA I, Cuiabá/MT, nas sanções do art. 129, § 

9º do Código Penal, com a nova redação outorgada pela Lei nº 

11.340/06.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o delito de lesão 

corporal, quando praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, 

nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação da Lei 

11.340/2006.Inexistem no presente caso, excludentes ou exculpantes. 

Consta nos autos que o réu é primário, conforme certidões de fls. 116 e 

124. Assim, considero favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 59 

do Código Penal, razão pela qual, fixo a pena base, no mínimo legal, ou 

seja, 03 (três) meses de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes e 

presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, 

correspondente a confissão que reconheço, contudo, deixo de aplicá-la 

tendo em vista que a pena aplicada é a pena mínima, conforme súmula 231 

STJ:“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo legal.”Inexistem no presente caso, 

causas de aumento e de diminuição, assim, torno a pena aplicada em 

definitiva no patamar de 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente para a reprovação e punição do crime.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal. Presente a hipótese de art. 44, CP, substituo a 

pena aplicada pela prestação de serviço em entidade social sem fins 

lucrativos a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal (art. 66, inc. V, 

alínea “a”, Lei 7.210/84). Observe-se a detração penal. Transitada em 

julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88),forme-se o PEP 

e remetam-se os autos à Vara de Execução Penal, escrevendo-seo nome 

do réu no rol dos culpados.Isento o acusado do pagamento de custas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.Intime-se imediatamente a 

ofendida sobre o teor da presente decisão, segundo exigência contida no 

art. 21 da lei 11.340/06.Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de fevereiro de 2009 Gleide Bispo 

Santos.Juíza Auxiliar de Entrância Especial

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335725 Nr: 16674-27.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Dayane Silva de Almeida, Cpf: 027.227.901-30, Rg: 

2009924-0 SSP MT Filiação: Dalzira Alves da Silva e Joel Lima de Almeida, 

data de nascimento: 5/3/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua F 5 , Quadra 05 , Casa 98, Bairro: Jardim 

Fortaleza, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Lidinei Leite da Silva, Cpf: 02615435124, Rg: 19198604 SSP 

MT Filiação: Lindomar Bispo da Silva e Eliane da Silva Leite, data de 

nascimento: 10/4/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Wilson Santos, Nº 05, Qdra 27, Lote 05, Bairro: Jardim 

Liberdade, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 152434 Nr: 20274-46.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Alenice Moreira dos Santos, Cpf: 011.789.251-37, 
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Rg: 14477645 SSP MT Filiação: Orestes Ferreira dos Santos e Efig~enia 

Moreira dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua J , 

Quadra 36 , Casa 14, Bairro: Jardim Brasil, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ronair Moreira dos Santos, Rg: 11538570 SSP MT Filiação: 

Orestes Ferreira dos Santos e Efigênia Moreira dos Santos, brasileiro(a), 

casado(a), pedreiro, Endereço: Rua Costa e Silva , Quadra 141 , Nº19, 

Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336482 Nr: 17576-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Margareth Cardoso dos Santos, Cpf: 

654.481.381.87, Rg: 984.313 Filiação: Domingos Cardoso Godinho e Elza 

Ferreira dos Santos, data de nascimento: 6/7/1971, brasileiro(a), natural 

de Jaciara-MT, convivente, merendeira, Endereço: Rua 1 - A, Nº 127, Qd 3 

-A, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Paulo Rodrigues Pereira, Cpf: 361.636.861-87, Rg: 6237126 

SSP MT Filiação: Bento Pereira e Josefa Rodrigues Pereira, data de 

nascimento: 29/4/1965, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, Endereço: Rua 1-A, Qdra 03-A, Nº 127, Bairro: Jardim Vitória, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 
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requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364026 Nr: 3575-19.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Nicolice Emília Albernaz de Lima, Rg: 1055119 SSP 

MT Filiação: Jose Lima Albernaz e Matilde de Lima Albernaz, data de 

nascimento: 21/4/1953, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , Endereço: 

Rua 21, Quadra 98, Lote 14, Bairro: Jard. Florianopolis, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): João Maria de Lima Filiação: Reinaldo Siqueira Lima e 

Adelaide Conceição de Andrade, data de nascimento: 30/11/1947, 

brasileiro(a), natural de Itaiópolis-SC, casado(a), aposentado, Endereço: 

Rua 21 Quadra 98 , Nº 14, Bairro: Jardim Florianopolis, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329626 Nr: 9795-04.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELZA MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Elza Marques Rodrigues Filiação: Juracy Marques 

Rodrigues e Edson Marques de Carvalho, data de nascimento: 25/7/1966, 

brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, convivente, professora, Endereço: 

Rua 46, Qd. 14, Casa 19, 9247-9839, Bairro: Setor Iv, Cpa iii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Edesio Ferreira do Espirito Santo, Cpf: 56999437149, Rg: 

8733562 SSP MT Filiação: Enesina Ferreira do Espirito Santo e Felix do 

Espirito Santo, data de nascimento: 5/7/1974, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 9, Qd. 12, Casa 13, 

9274-6197, Bairro: Jardim Paraná, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 
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LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363574 Nr: 2985-42.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Fabiane Aparecida Manoel, Rg: 1923964-5 SSP MT 

Filiação: Sebastião Manoel e Maria Aparecida da Silva Cunha, data de 

nascimento: 16/10/1986, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

operadora de caixa, Endereço: Rua 51 , Quadra 192 , Casa 25, Bairro: 

Pedra Noventa - ii Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Maicon Marcelo Jacinta, Rg: 1969976-0 SSP MT Filiação: 

Maria das Dores Jacinta, data de nascimento: 18/11/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), entregador, Endereço: Rua 65, Nº 13, 

Quadra 06, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358954 Nr: 21347-29.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VERONICA BENEDITA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA FRIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO
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Prazo:20

Intimando:Requerente: Veronica Benedita Aires, Cpf: 03431044158, Rg: 

16795245 SSP MT Filiação: Daniel Aires e Maria Deodata da Silva, data de 

nascimento: 9/11/1981, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

domestica, Endereço: Rua 58, Nº 35, Qda. 72, Bairro: São João Del Rey, 

Cidade: Cuiabá/ Esq.com A Distribuidora-MT

Requerido(a): Claudio Silva Friozzo Filiação: , brasileiro(a), convivente, 

comerciante, Endereço: Avenida Dois, Qdra 15, Csa 389, Bairro: Osmar 

Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374901 Nr: 16145-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marli Aparecida Schillreff Cattani Filiação: Arcelino 

Schilleref e Teresinha Maria Schillref, data de nascimento: 14/07/1977, 

brasileiro(a), natural de Guarujá do sul-SC, convivente, diarista, Endereço: 

Rua 02 Quadra 05 Lote 23, Bairro: Kit,02 Guaicurus,78000000, Cidade: 

Cuiabá Mt.-MT

Requerido(a): Denis Batista Barros de Miranda, Rg: 16953142 SSP MT 

Filiação: Carlos Antonio de Miranda e Lucimar Modesto Batista Barros, 

data de nascimento: 20/03/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 221, Nº 24, Quadra 75, Bairro: Tijucal, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 235 de 939



que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria de Lourdes Pereira, Cpf: 92475930187, Rg: 

11996080 SSP MT Filiação: João de Deus Pereira e Dejanira Faustino 

Pereira, data de nascimento: 10/03/1973, brasileiro(a), natural de 

Caratinga-MG, convivente, cabeleireira, Endereço: Av. Ipiranga, N 1.156, 

Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Christian Yukio Murai, Cpf: 843.266.111-20, Rg: 991.890 

SSP SP Filiação: Luzia de Abreu Murai e Nelson Tozi Murai, data de 

nascimento: 01/01/1978, brasileiro(a), natural de Guaraçai-SP, solteiro(a), 

dedetizador, Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1055 - Edif. New York, 

Apto. 1702, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 350903 Nr: 12077-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Cecilia Rocha da Silva, Cpf: 34890351272, Rg: 

15627993 SSP MT Filiação: Odilia Felix do Nascimento, data de nascimento: 

22/11/1966, brasileiro(a), natural de Barra de são francisco-ES, 

solteiro(a), domestica, Endereço: Av. A, Qdra 15, Nº 08, Res.nova Canaa, 

Ao Lado do Bairro Três Barras, Bairro: Resindencial Nova Canaã, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Jose Ferreira Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

aposentado, Endereço: Av. Principal, Ao Lado A Escola Raio do Sol e A 

Esc. Marcelino de Campos, Bairro: Santa Amália, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 
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natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164145 Nr: 11465-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Louradir Divina Gonçalves de Souza, Cpf: 

667.523.611.34, Rg: 6992609 SSP MT Filiação: Sebastião Eduardo de 

Souza e Louraci Gonçalves de Souza, data de nascimento: 14/09/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), domestica, Endereço: R. 

das Margaridas Nº 88 (Próx,. Ao Centro Comunitário), Bairro: Jd. Cuiabá, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Air Sardi, Cpf: 831.198.681.91, Rg: 1172821-3 SSP MT 

Filiação: José Sardi e Benedita Luiza da Silva Sardi, data de nascimento: 

08/12/1969, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar 

administrativo, Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, 1003, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042
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 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Eduarda Campos de Oliveira Filiação: Edileuza 

Campos de Oliveira, data de nascimento: 20/11/1999, brasileiro(a), natural 

de Belém-PA, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Afonso Pena, 196, 

Qdra 11, Bairro: Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Acelino Graciano Hermogenes Filiação: Lucilo Graciano 

Hermogenes e Maria de Tal, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, 

Endereço: Av. Afonso Pena, Qdra 12, Casa 22, Próx. Construsilva, Bairro: 

Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Tiago Silva Santos, Rg: 18265880 SSP MT Filiação: Nicolau 

Nunes dos Santos e Liberata da Silva Santos, data de nascimento: 

31/05/1990, brasileiro(a), casado(a), gesseiro, Endereço: Av. Afonso 

Pena, Qdra 12, Casa 22, Próx. A Construsilva, Bairro: Despraiado, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377374 Nr: 18845-83.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Natalice Tomas da Silva, Rg: 3081338 SSP MT 

Filiação: Luiz Jose da Silva e Maria Jose da Silva, data de nascimento: 

25/12/1950, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

aposentada, Endereço: Rua Fortunato Hilario Di Carvalho, Bairro: Cidade 

Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Odil Moreira de Castilho, Cpf: 56965940182, Rg: 0684599-1 

SSP MT Filiação: Clovis Moreira de Castilho e Tarcila Pedrosa de Castilho, 

data de nascimento: 05/03/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), vigia de escola, Endereço: Rua Tambau, Nº 294, Bairro: Novo 

Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 
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dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340541 Nr: 226-42.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Oacyr Paulo de Cerqueira Filiação: Olentino 

Cerqueira e Maria Aparecida, brasileiro(a), casado(a), motorista da 

prefeitura de cuiabá, Endereço: R. R5. Qda 32, Casa 02, Bairro: Parque 

Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375171 Nr: 16442-44.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neiva Amorim Martins, Cpf: 59514361172, Rg: 

7548869 SSP MT Filiação: Augusto Severino Martins e Tereza Maria de 

Amorim, data de nascimento: 20/02/1975, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, Endereço: Rua Dr Carlos Borralho Nº 161, Bairro: 

Poção, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Carlos Augusto Amorim Martins, Rg: 9406530 SSP MT 

Filiação: Augusto Severino Martins e Tereza Maria de Amorim, 

brasileiro(a), convivente, manobrista, Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 

Hotel Mato Grosso (Local de Trabalho), Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 
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ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Erondina Abrantes Bacelar, Rg: 108782859 SSP MT 

Filiação: Candina Martha de Lima e Juvenal Ribeiro, data de nascimento: 

22/03/1957, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do oeste-MT, separado(a) 

judicialmente, do lar, Endereço: Av.minuano, Chácara 19, Oitava Agrovila, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

Requerido(a): Leandro Cristiano de Souza, Cpf: 92457975115, Rg: 

1256682-9 SSP MT Filiação: Aparecida Ribeiro e Antônio Alves de Souza 

e, data de nascimento: 12/09/1983, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, 

casado(a), gerente de loja, Endereço: Rua 09, Casa 09, Bairro: Recanto 

dos Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Leandro Cristiano de Souza, Cpf: 92457975115, Rg: 

1256682-9 SSP MT Filiação: Aparecida Ribeiro e Antônio Alves de Souza 

e, data de nascimento: 12/09/1983, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, 

casado(a), gerente de loja, Endereço: Rua 09, Casa 09, Bairro: Recanto 

dos Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 
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da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Zulma Eugenia dos Reis Barros, Rg: 1.887.564 SSP 

MT Filiação: Manoel Anunciação Fernndes dos Reis e Jorgina Fernandes 

dos Reis, data de nascimento: 07/06/1942, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, viuvo(a), professora, Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, Nº 

78, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Mirian dos Reis Barros, Cpf: 797.419.671-87, Rg: 987.447-0 

SSP Filiação: Nazare de Barros e Zulma Eugenia dos Reis Barros, data de 

nascimento: 18/10/1975, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, Nº 78, Bairro: Centro Norte, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Regina dos Reis Barros, Cpf: 889.212.801-97, Rg: 

1.169.529-3 SSP Filiação: Nazare de Barros e Zulma Eugenia dos Reis 

Barros, data de nascimento: 23/12/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Monsenhor Trebaure, Nº 78, 

Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375995 Nr: 17324-06.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eva Paiva Monteiro, Cpf: 35244747134, Rg: 

5329914 SSP MT Filiação: Rosa Paiva Monteiro, data de nascimento: 

04/11/1960, brasileiro(a), natural de Alto paraguai-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Rua Boa Esperança, S/nº (3ª Casa, Após O Bar Amarelinho), 

Bairro: Ribeirão do Lipa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Odilson Soares de Jesus, Cpf: 37794213134, Rg: 

0514168-0 SSP MT Filiação: Maurício Arthur de Jesus e Eloiza de Jesus 

Soares, data de nascimento: 22/01/1967, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), oficial de lançamento, Endereço: Rua Boa 

Esperança, S/nº (3ª Casa, Após O Bar Amarelinho), Bairro: Ribeirão do 

Lipa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
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para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8438-57.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ana Paula Ferreira da Costa, Rg: 1830849-0 SSP 

MT Filiação: Anair Domingas Ferreira e Olimpio Nunes da Costa, data de 

nascimento: 18/11/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

balconista, Endereço: Rua Reserva do Cabaçal , Quadra 25 , Casa 112, 

Bairro: Tancredo Neves, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Mauro Guia de Moraes Junior, Cpf: 003.005.441-97, Rg: 

14088843 SSP MT Filiação: Mauro Guia de Moraes e Eloiza Penha Maciel 

dos Santos, data de nascimento: 25/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), representante de vendas, Endereço: Rua Santa 

Terezinha , 91, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314650 Nr: 13526-42.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neuza de Fatima do Nascimento, Cpf: 

013.913.391-77, Rg: 137.694.65-9 SSP MT Filiação: Maria de Fatima do 

Nascimento e Joaquim do Nascimento, data de nascimento: 04/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Alto piquiri-PR, solteiro(a), autonoma, Endereço: 

Travessa A, Nº 07, Bairro: Manga, Cidade: Varzea Grande-MT

Requerido(a): Alexsandro Dias da Silva, Rg: 1438887-1 SSP MT Filiação: 

Darlene Dias Carneiro Silva e Ioneide Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 13/04/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pedreiro, Endereço: Rua 06, Quadra 08, Casa 21, Bairro: Cohab Michel, 

Cidade: Varzea Grande / Ref.mercearia da Ana-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 
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ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337039 Nr: 18145-78.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Magna Adriana de Almeida, Cpf: 007.434.861.29, 

Rg: 155.26097 Filiação: Gabriel José e Maria do Rosário Santos, data de 

nascimento: 07/05/1984, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), 

téc. em enfermagem, Endereço: Rua Sadia, Nº 98-A, Bairro: Campo Velho, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): José Wandeonor Pereira dos Santos Filiação: Benedito 

Paulo Pereira dos Santos e Maria Francisca dos Anjos Santos, 

brasileiro(a), solteiro(a), agente de trânsito, Endereço: Rua 01, Qd 12, 

Casa 06, Bairro: Jardim Esmeralda, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 125933 Nr: 14335-37.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:20

Intimando:Vítima: Claudia Francisca Reges, Rg: 12061592 MG MT Filiação: 

Iolete Francisca Reges, data de nascimento: 03/05/1974, brasileiro(a), 

natural de São miguel-GO, convivente, do lar, Endereço: Casa de Amparo, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322161 Nr: 1265-11.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336482 Nr: 17576-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335725 Nr: 16674-27.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363574 Nr: 2985-42.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364026 Nr: 3575-19.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375171 Nr: 16442-44.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 152434 Nr: 20274-46.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338230 Nr: 19534-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8438-57.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164145 Nr: 11465-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 350903 Nr: 12077-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360069 Nr: 22764-17.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374901 Nr: 16145-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314650 Nr: 13526-42.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 377374 Nr: 18845-83.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Natalice Tomas da Silva requereu, via Autoridade Policial 

Medidas Protetivas nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006.A Lei 

11340/06 em seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, 

dentre outras.Diante da situação fática, no caso em questão, vejo 

necessário e adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a 

vítima.Atendendo às particularidades do caso, entendo proporcional a 

concessão das seguintes providências:Ao agressor:a-Determino o 

afastamento do agressor do lar conjugal ou local de 

convivência;b-Determino que o agressor deverá manter distância da 

vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 

metros;c-Determino que o agressor não mantenha contato com a ofendida, 

seus familiares, bem como testemunhas por quaisquer meios de 

comunicação;d-Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão;Em caso de descumprimento da 

presente decisão pelo agressor, fica o mesmo advertido que poderá, nos 

termos do art. 313, III do CPP, ser decretada sua prisão.Cumpra-se o 

determinado no art. 38 da Lei n. 11.340/06, cito-o:“Art. 38. As estatísticas 

sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas 

bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a 

fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às 

mulheres”.Notifique-se o Ministério Público.Cientifique-se a vítima do direito 

de estar acompanhada de advogado ou defensor público em todos os 

atos processuais, quer seja perante a Autoridade Policial ou em 

Juízo.Defiro ao Oficial de Justiça os benefícios do parágrafo único do art. 

14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).Sendo medida de urgência, o cumprimento deve ser realizado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374901 Nr: 16145-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 X.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XI.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.XII.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XIII.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XIX.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XX.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXI.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, 

caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas 

intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXII.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXIII.Intimem-se.XXIV.Cumpra-se 

com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 338230 Nr: 19534-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 329626 Nr: 9795-04.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELZA MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 357133 Nr: 19166-55.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 358954 Nr: 21347-29.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VERONICA BENEDITA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA FRIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 125933 Nr: 14335-37.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

GELSON RODRIGUES DE BRITO, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º e art. 

147 c/c artigo 69, todos do Código Penal.

O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi condenado em 

três meses de detenção.

 A defesa apresentou recurso de apelação as fls. 171/176 requerendo o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente 

extinção do feito, bem como pugnou pela isenção do pagamento das 

custas processuais.

 Relatado o necessário. Decido.

Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

A pena foi fixada em três meses de detenção. Nos termos do artigo 109, 

inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, ambos do Código Penal, o lapso 

prescricional para o delito em questão será de 2 (dois) anos (com redação 

anterior a alteração determinada pela Lei n.º 12.234/2010).

A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 (fl. 113), sendo que 

até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos do lapso 

prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.

Isto posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.

Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.

Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi defendido pela 

Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não ser possuidor 

de condições para arcar com o débito.

 Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa e o acusado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 164145 Nr: 11465-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 314650 Nr: 13526-42.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 334326 Nr: 15053-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 350903 Nr: 12077-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CECILIA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355476 Nr: 17274-14.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN YUKIO MURAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 361003 Nr: 23933-39.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDRB, RDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366555 Nr: 6510-32.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS, AGH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374901 Nr: 16145-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328101 Nr: 7980-69.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372206 Nr: 12973-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361107 Nr: 24142-08.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368049 Nr: 8141-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374525 Nr: 15737-46.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372206 Nr: 12973-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 
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processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374957 Nr: 16207-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330777 Nr: 11025-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 319764 Nr: 19435-65.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372122 Nr: 12885-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337990 Nr: 19167-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337007 Nr: 18133-64.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345214 Nr: 5572-71.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324088 Nr: 3400-93.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371852 Nr: 12569-36.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369946 Nr: 10392-02.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374607 Nr: 15843-08.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.
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II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374712 Nr: 15951-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371816 Nr: 12533-91.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375364 Nr: 16639-96.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369990 Nr: 10438-88.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJCVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372402 Nr: 13223-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.
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III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311654 Nr: 9927-95.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano.VIII.Procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o 

feito.IX.Sem custas.X.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374706 Nr: 15945-30.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334225 Nr: 14872-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 155226 Nr: 2573-53.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367852 Nr: 7883-98.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Para audiência preliminar designo o dia 28 de novembro de 2014, às 

14h00min. Intime-se a vítima.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328101 Nr: 7980-69.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365029 Nr: 4798-07.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361107 Nr: 24142-08.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355838 Nr: 17684-72.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167190 Nr: 14494-09.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TJADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376074 Nr: 17427-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MQM, MQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364243 Nr: 3861-94.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374525 Nr: 15737-46.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365029 Nr: 4798-07.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jessica Kelly dos Santos, Cpf: 03015961152, Rg: 

18882410 SSP MT Filiação: Lourdes dos Santos, data de nascimento: 

06/11/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vendedora, 

Endereço: Rua 14, Quadra 12 Casa 02 N°02,, Bairro: 24 de Dezembro, 

Cidade: Varzea Grande-MT

Requerido(a): Nisaldo Macauba da Costa Filho Filiação: Nisaldo Macauba 

da Costa e Teresinha, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

mecanico, Endereço: Rua Tapua Quadra 20 B.04, Bairro: Coophamil, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374525 Nr: 15737-46.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jurandir Batista da Silva, Rg: 1.039.208-4 SSP MT 

Filiação: Laura Batista da Silva e José Batista da Silva, data de 

nascimento: 30/11/1961, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, solteiro(a), 

motorista, Endereço: R. Parana Nº 02, Qda 49, Bairro: Drº Fábio Leite, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Nilma Tenoria Lima, Rg: 486968 SSP MT Filiação: Jader 

Fancisco Lima e Aparecida Tenória Lima, data de nascimento: 21/01/1964, 

brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: R. 

Paraná, Nº 02Qda 49,, Bairro: Dr. Fabio Leite, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Vanda Maria Anacleto, Cpf: 65309405100, Rg: 

000476149 SSP MT Filiação: Valdomiro Anacleto e Maria Francisca 

Anacleto, data de nascimento: 14/08/1966, brasileiro(a), natural de 

Aquidauana-MS, solteiro(a), comerciante, Endereço: Avenida N Nº 02, 

Quadra 38, Bairro: Jardim Primeiro de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Celso da Silva Filiação: Abílio X. da Silva e Ana Maria da 

Silva, data de nascimento: 04/01/1963, brasileiro(a), natural de Barão de 

melgaço-MT, convivente, Endereço: Rua General Camisão, 42, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.GELSON RODRIGUES DE BRITO, já 

qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso 

nas sanções do artigo 129, §9º e art. 147 c/c artigo 69, todos do Código 

Penal.O processo foi sentenciado em fls. 105/113, onde o réu foi 

condenado em três meses de detenção. A defesa apresentou recurso de 

apelação as fls. 171/176 requerendo o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e a consequente extinção do feito, bem como pugnou 

pela isenção do pagamento das custas processuais.Relatado o 

necessário. Decido.Narra o artigo 61 do CPP que se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício.A pena foi fixada em três meses 

de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI e art. 110 “caput” e §1º, 

ambos do Código Penal, o lapso prescricional para o delito em questão 

será de 2 (dois) anos (com redação anterior a alteração determinada pela 

Lei n.º 12.234/2010).A sentença foi proferida em 12 de outubro de 2012 

(fl. 113), sendo que até a presente data, decorreram mais de 2 (dois) anos 

do lapso prescricional, devendo ser reconhecida os seus efeitos.Isto 

posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GELSON RODRIGUES DE BRITO, vulgo “Gil”, 

brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 536587-6, nascido em 

19.09.1976, filho de Guilherme Rodrigues de Brito e Vitalina Santana de 

Brito, nos termos do art. 109, VI c/c 107, IV e art. 110 “caput” e §1º, todos 

do CP e art. 61 do CPP.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Sem custas, ante a hipossuficiência do réu, o qual foi 

defendido pela Defensoria Pública em todo o processo, demonstrando não 

ser possuidor de condições para arcar com o débito.Dê ciência ao 

Ministério Público e à Defesa e o acusado.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 165985 Nr: 13294-64.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joana da Silva Almeida, Cpf: 017.439.751-80, Rg: 

1.773.545-9 SSP MT Filiação: Candida da Silva Almeida e Domingos 

Quelemente da Silva, data de nascimento: 24/07/1968, brasileiro(a), natural 

de Independencia-MA, solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua Florinda 

Negão, Casa 553, Qda. 21, Bairro: Altos da Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta 

julgo o presente feito extinto, sem resolução de mérito nos termos do 

artigo 267,iv do CPC. Sem custas.Oficie-se a delegacia de policia para que 

no prazo de 48 horas envie o inquérito policial no estado em que se 

encontra.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa e o 

acusado.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368049 Nr: 8141-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sirleny de Souza Campos Cunha, Cpf: 

004.217.451.18, Rg: 2710798-1 SSP MT Filiação: Sebastião Dias de Souza 

e Vanda Maria Campos de Souza, data de nascimento: 19/10/1971, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua A-1 , Quadra 1-A , Nº 04 - 

Res. Pádova, Bairro: Morada da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Judiney da Costa Cunha, Cpf: 299.591.951-04, Rg: 3754537 

SSP MT Filiação: João Pereira da Cunha e Marian da Costa Cunha, data de 

nascimento: 21/3/1963, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

func. publico, Endereço: Rua A-1 , Quadra A-1, 04 Res. Pádova, Bairro: 

Morada da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 
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de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361107 Nr: 24142-08.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Danielle Geraldes Cruz, Cpf: 004.391.041-65, Rg: 

1.560.715-51 SSP Filiação: Eurico Carmo Cruz e Maria Clarice Carneiro 

Geraldes, data de nascimento: 31/7/1983, brasileiro(a), natural de Vila bela 

da santissima trindade-MT, divorciado(a), vendedora, Endereço: Rua 13, 

Nº 11, Quadra 42, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wilkler Geraldes Cruz, Rg: 1.096.686-2 SSP Filiação: Eurico 

Carmo Cruz e Maria Clarice Carneiro Geraldes, data de nascimento: 

22/6/1978, brasileiro(a), natural de Vila bela da ss trindade-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 13, Nº 11, Quadra 42, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374957 Nr: 16207-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Iete da Silva Pinheiro, Rg: 1006765-5 SSP MT 

Filiação: Sebastião Alves Pinheiro e Doralice Pereira da Silva, data de 

nascimento: 14/10/1970, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

agente de saúde, Endereço: Rua Dante de Oliveira, Quadra 45 , Casa 27, 

Bairro: Novo Paraiso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Edivaldo Andrade de Souza, Cpf: 54542987191, Rg: 

26197758 SSP MT Filiação: Jose Olavio de Souza e Maria Andrade de 

Souza, data de nascimento: 22/6/1969, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Dante de Oliveira N°27 Qdra 45, Bairro: Novo Paraiso, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 
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relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376074 Nr: 17427-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MQM, MQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Queiroz Moraes, Rg: 01266918 SSP MT 

Filiação: , data de nascimento: 25/8/1953, brasileiro(a), natural de Dom 

aquino-MT, casado(a), Endereço: Rua Marambaia, 243, Bairro: Pedregal, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Marivone Queiroz Moraes, Rg: 12831751 SSP MT Filiação: 

Valdir Botrlho de Moraes e Maria Queiroz Moraes, data de nascimento: 

10/7/1977, brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, solteiro(a), Endereço: 

Rua Marambaia, 243, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wagner Queiroz de Moraes, Cpf: 935.028.851.68, Rg: 

146.93.992 SSP MT Filiação: Valdiro Botelho de Moraes e Maria Queiroz de 

Morais, data de nascimento: 22/11/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Endereço: Rua Marambaia, 243, Bairro: 

Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 256 de 939



em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167190 Nr: 14494-09.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TJADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Thais Jesus Antonio de Araújo Filiação: Zelma 

Antônio e Cleonis Evaldo de Araujo, brasileiro(a), solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua Ranchinho , 111 - Casa 09, Bairro: Jardim Costa Verde, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Osvaldo Santos de Santana, Rg: 505.012-0 SSP MT Filiação: 

José Félix dos Santos e Marcelino Pedroso da Silva, data de nascimento: 

16/7/1966, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), comerciante, 

Endereço: Rua Q, Quadra 42, Bairro: Jd. Ikarai, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355838 Nr: 17684-72.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luciana Mariano, Rg: 20135483 SSP MT Filiação: 

Suzana Inacia Mariano, data de nascimento: 18/2/1991, brasileiro(a), 

natural de Rolim de moura-RG, solteiro(a), camareira, Endereço: Rua 

Florinda Negra, Qda. 21, Lote 12,, Bairro: Altos da Boa Vista, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Ademir de Almeida Silva, Cpf: 703.417.371.00, Rg: 

130.91.980 SSP MT Filiação: Terrencio Santana da Silva e Maria Norata de 

Almeida Silva, data de nascimento: 3/8/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista de caminhão, Endereço: Rua 22, Qda. 05, 

Lote 01, Bairro: Jardim Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 
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situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345214 Nr: 5572-71.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jucimeira de Almeida Magalhães, Rg: 17356482 

SSP MT Filiação: Epifanio Ribeiro de Magalhães e Maria José Almeida, data 

de nascimento: 9/6/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

diarista, Endereço: Avenida A, Quadra 15 Nº 09, Bairro: Novo Milenium, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Fabio Lucio Paes de Barros, Cpf: 705.924.541-34, Rg: 

1440263-7 SSP MT Filiação: Miracy Paes de Barros, data de nascimento: 

7/8/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais/pedreiro, Endereço: Av. A, Qdr. 15, Casa 09, Bairro: Novo Milenium, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374706 Nr: 15945-30.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Aparecida Dias Ramos, Cpf: 00350391165, 

Rg: 16725700 SSP MT Filiação: Ana Dias Ramos, data de nascimento: 

11/3/1982, brasileiro(a), natural de Porto estrela-MT, solteiro(a), 

supermercado iguaçu, Endereço: Rua 30, Quadra 52, Nº 13 - Próximo 

Igreja Assembleia de Deus, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Antonio Alves Nogueira, Cpf: 29430968149, Rg: 12380423 

SSP MT Filiação: Manoel Alves Nogueira e Julieta Dias Nogueira, data de 

nascimento: 21/2/1964, brasileiro(a), natural de Apore-GO, solteiro(a), 

chef incra de diamantino, Endereço: Rua Frei Manoel, Nº 879, Bairro: da 

Ponte, Cidade: Diamantino-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375364 Nr: 16639-96.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Monika Fail dos Anjos, Cpf: 031.430.471-19, Rg: 

18711677 SSP MT Filiação: Valeria Fail e Sergio Oliveira dos Anjos, data 

de nascimento: 23/1/1989, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), 

do lar, Endereço: Rua Antonio Antero Paes de Barros , 700, Bairro: Sta 

Izabel, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Edmilson Aparecido Bispo de Souza, Rg: 13014048 SSP MT 

Filiação: Amelia Bispo de Souza e Ogeli Vitoriano de Souza, data de 

nascimento: 24/8/1983, brasileiro(a), convivente, Endereço: Rua Antonio 

Antero Paes de Barros , 700, Bairro: Sta Izabel, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 
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proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369990 Nr: 10438-88.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJCVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Larissa dos Santos Amaral, Cpf: 03448300128, Rg: 

226524771 SSP MT Filiação: Eula Maria dos Santos e Nizaldo Ednir do 

Amaral, data de nascimento: 15/9/1990, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, convivente, doméstica, Endereço: Av. Principal, Qda 33, Casa 

01, Bairro: Jd. Umuaram ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Hannathiel Julião Camargo Vaz de Melo, Cpf: 03625415151, 

Rg: 19822154 SSP MT Filiação: Getulio Vaz de Melo e Acenaide dos Anjos 

de Camargo, data de nascimento: 13/3/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), montador de móveis, Endereço: Rua M, Qdra 15, 

Casa 47, Bairro: Altos do Parque, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337990 Nr: 19167-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Daiane Aparecida da Silva, Cpf: 00623945177, Rg: 

11248661 SSP MT Filiação: Mirian Neponuceno da Silva, data de 

nascimento: 28/11/1976, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do 

lar, Endereço: Rua da Lapa , 351, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wellington Jose de Pinho, Cpf: 694.470.391-20, Rg: 

15246295 SSP MT Filiação: Jose Pedroso de Pinho e Maria Gomes de 

Pinho, data de nascimento: 12/12/1981, brasileiro(a), natural de 

Ronodonopolis-MT, solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua 50, Casa 28, 

Qdra 22 Setor 4,, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324088 Nr: 3400-93.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Flaviane Pimentel Nascimento, Cpf: 041.784.861.79, 

Rg: 208.22.260 Filiação: Ana Celia Pimentel e Luiz Carlos Nascimento, data 

de nascimento: 17/5/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

recepcionista, Endereço: Rua 06, Qd 06, Casa 10, Bairro: Novo Milenio, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Eduardo Rubert Machado Filiação: Eremi Mineto Rubert e 

João Carlos de Godoy Machado, data de nascimento: 29/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Guarantã do norte-MT, casado(a), comerciante, 

Endereço: Rua 18, Qd 144, Casa 20, Bairro: Loteamento São Mateus, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 155226 Nr: 2573-53.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Franciele Ribeiro de Souza, Cpf: 569.466.431-00, 

Rg: 1741402-4 SSP MT Filiação: Gildenor Moreira de Souza e Francinete 

Ribeiro de Souza, data de nascimento: 21/9/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua 61, Qd. 234, Cs. 15, Bairro: 

Pedra 90 - 2ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Paulo Alexandrino Figueiredo, Rg: 17450551 SSP MT 

Filiação: Sebastião Alexandrino Figueiredo e Arenil Justiniana Bilio de 

Figueiredo, data de nascimento: 22/9/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Itauba, Qd. 27, Cs. 09, Bairro: Jd. 

Imperial, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311654 Nr: 9927-95.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Carmelita Resplande Souza Silva, Cpf: 

03944601114, Rg: 2149496 SSP MT Filiação: Carlindo Resplande da Silva e 

Ana Antonia Souza da Silva, data de nascimento: 6/7/1987, brasileiro(a), 

natural de Rosário oeste-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua 

Rondonópolis, Casa 03, Qd 65, Bairro: Doutor Fábio', Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Genivaldo Rodrigues da Silva, Cpf: 79725155149, Rg: 

10643656 SSP MT Filiação: Maria Rosa de Jesus e José Rodrigues da 

Silva, data de nascimento: 23/9/1976, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, atendente alarme, Endereço: Rua Rondonópolis, Quadra 65, 

Casa 03, Bairro: Doutor Fabio Leite, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Carmelita Resplande Souza Silva, 

qualificada nos autos, ingressou com pedido de aplicação de medidas 

protetivas com supedâneo nas disposições da Lei n. 11.340/06. As 

medidas foram deferidas liminarmente. Os autos de ação penal em apenso 

ID.311916 foi devidamente sentenciado, sendo julgada extinta a 

punibilidade do acusado, ante a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, acarretando a perda de condição de procedibilidade deste 

incidente, haja vista que o mesmo é acessório do processo principal. É o 

sucinto relatório, passo a decidir.FundamentosII.Versam os autos acerca 

de medidas protetivas requeridas pela vítima.III.Estatui o art. 13 da Lei n. 

11.340/06que as disposições do Código de Processo Civil se aplicam, 

subsidiariamente, aos feitos decorrentes da prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher.IV.Por sua vez, de conformidade com o que 

preceitua o artigo 796 do CPC , o procedimento cautelar, preparatório ou 

incidental, é sempre dependente do processo principal, seguindo, 

portanto, a sorte deste.V.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO 

CÍVEL - CAUTELAR DE PROTESTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 796 DO CPC - INEFICÁCIA DA CAUTELAR - 

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. A cautelar é acessória à 

lide principal; sendo extinta esta, impõe-se, também, a extinção do 

processo cautelar.Ap, 12870/2003, DES.BENEDITO PEREIRA DO 

NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/09/2004, Data da publicação no DJE 05/10/2004Grifei.VI.No vertente 

caso, conforme restou registrado no relatório alhures produzido, a ação 

penal relativa ao incidente de medida protetiva em comento foi 

devidamente sentenciado, sendo julgada extinta a punibilidade do 

acusado, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, acarretando, 

portanto, a extinção do presente processo cautelar, sem julgamento da 

questão de pano, haja vista que, como visto em linhas pretéritas, o 

acessório segue a sorte do principal.DispositivoVII.Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, extingo o presente 

feito sem julgamento da questão de pano.VIII.Procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se o feito.IX.Sem custas.X.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372402 Nr: 13223-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marinalva Cristina Lemes da Silva, Cpf: 

010.073.391-36, Rg: 16175344 ssp MT Filiação: Anderson Galdino Delgado 

da Silva e Marina Lemes de Arruda, data de nascimento: 27/7/1987, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua 14, Qd. 17 

Nº 05, Bairro: Dom Bosco, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Enock Rufino da Cruz Junior, Cpf: 960.539.921-00, Rg: 

1240658-9 SSP MT Filiação: Enock Rufino da Cruz e Erondina Calaça da 

Cruz, data de nascimento: 28/1/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua 14, Cs. 05 Qd. 17, Bairro: Dom 

Bosco, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374712 Nr: 15951-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eunice Barbosa dos Santos, Cpf: 655.399.231-20, 

Rg: 7490013 SSP MT Filiação: Jose Ribeiro dos Santos e Caroline Barbosa 

dos Santos, data de nascimento: 23/4/1973, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, convivente, do lar, Endereço: Av. Integração , Quadra 13 Ou 

15 , S/nº Ou Nº 17, Tel: 9262-1019, Bairro: Novo Milenio, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Jucinei Gonçalves de Arruda, Rg: 12867560 SSP MT 

Filiação: Maria do Carmo de Arruda, data de nascimento: 25/6/1979, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, servente de pedreiro, 

Endereço: Av. Integração, Qd. 13, Nº 17, Bairro: Novo Milênio, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 
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impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330777 Nr: 11025-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Antonia Aparecida Januário de Oliveira, Cpf: 

91298148120, Rg: 012337714 SSP MT Filiação: Raimundo Januario e Maria 

Aparecida da Silva, data de nascimento: 3/12/1981, brasileiro(a), natural 

de Dourados-MS, casado(a), Endereço: Rua Tancredo Neves Casa 744, 

Bairro: São Sebastião, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ademilson Marques de Oliveira Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua Barra do Garças, Nº 240, Bairro: Jose Pinto, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ademilson Marques de Oliveira Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua Barra do Garças, Nº 240, Bairro: Jose Pinto, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372122 Nr: 12885-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Loracy Silva de Almeida, Rg: 17971330 SSP MT 

Filiação: Manoel Fernandes de Almeida e Bartolina Telvina de Almeida, data 

de nascimento: 17/7/1985, brasileiro(a), convivente, autônoma, Endereço: 

Rua Ramiro Pires Oliveira Nº 18, Bairro: Ribeirãodo Lipa, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Wilson Almeida de Oliveira, Cpf: 01691545139, Rg: 

15658570 SSP MT Filiação: Vitor Aparecido de Oliveira e Joana Santana 

de Almeida, data de nascimento: 1/10/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, ajudante de servente, Endereço: Rua Ramiro Pires 

Oliveira, Nº 18, Bairro: Ribeirão do Lipa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337007 Nr: 18133-64.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rayara Souza Viana, Rg: 2201224-9 SSP MT 

Filiação: Cornelio Viana Bezerra e Rosalia Fatima de Souza, data de 

nascimento: 8/1/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Benvindo C. de Jesus, 06, República do Pedrão, Bairro: 

Ribeirão do Lipa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ataídes Lemes Santana, Cpf: 474.423.791.68, Rg: 804.232 

SSP MT Filiação: Manoel Pinto Santana e Agostina Lemes da Silva, data de 

nascimento: 18/7/1972, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

guimarães-MT, solteiro(a), empresário ( comerciante - lanchonete ), 

Endereço: Rua Mario Palma, 753, Bairro: Ribeirão do Lipa, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374607 Nr: 15843-08.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Renata Santiago de Oliveira, Rg: 22384111 SSP MT 

Filiação: Adenel Caetano de Oliveiea e Wanda de Almeida Santiago, data 

de nascimento: 17/2/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 
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Endereço: Rua Joao Bento 3666, Bairro: Duque de Caixias, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Jose Marcos da Silva Lima, Rg: 10392084 SSP MT Filiação: 

Jose Maria Lima e Maria de Lourdes da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Republica Vermelha Prox. Atacadao, Bairro: Coxipo, Cidade: 

Cuiabá/ do Copixo-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371816 Nr: 12533-91.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Edneide Matilde das Neves, Cpf: 00617936129, Rg: 

15073041 SSP MT Filiação: Edson Manoel das Neves e Adil Santana da 

Conceição Neves, data de nascimento: 27/8/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), frentista, Endereço: Rua Nova Odessa, Nº 13, 

Qdra 18, Lote 21C, Bairro: Jardim Presidente I, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Luis Otavio da Conceição, Rg: 16309847 SSP MT Filiação: 

Jose Zito da Conceição e Ana Sezarina da Silva Conceição, data de 

nascimento: 8/9/1985, brasileiro(a), casado(a), operador de produção, 

Endereço: Rua Principal, Ref. Restaurante Porto da Conceição, Bairro: 

Passagem da Conceição, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328101 Nr: 7980-69.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Tatiane Cibelle de Souza Albulquerque, Rg: 

16730658 SSP MT Filiação: Jose Apolinário de Albuquerque e Cleonice de 

Souza, data de nascimento: 29/3/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua Pedro Dorileo, Nº 2760, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marioney de Oliveira Pinto, Rg: 23806540 SSP MT Filiação: 

Mário Márcio Gonçalves Pinto e Bernadete Nunia de Oliveira, data de 

nascimento: 12/3/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

serv. gerais, Endereço: Rua Major Gama, 68, Bairro: Dom Aquino, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 
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vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372206 Nr: 12973-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luciana Pereira Ribeiro, Cpf: 00870470124, Rg: 

13436007 SSP MT Filiação: Leocide Ribeiro e Lecidia Pereira Ribeiro, data 

de nascimento: 19/6/1984, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, auxiliar de tesouraria, Endereço: Av. dos Trabalhadores, Nº 

2803, Bairro: Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Robson Pereira de Moura, Cpf: 96565730130, Rg: 14538342 

SSP MT Filiação: Edson Dias de Moura e Auribela Pereira de Moura, data 

de nascimento: 13/7/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

tec. em refrigeração, Endereço: Rua Linguares, 134, Bairro: Lixeira, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 319764 Nr: 19435-65.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luceni Pereira da Costa Rodrigues, Cpf: 

00165578165, Rg: 7227272 SSP MT Filiação: Jose Fernandes da Costa e 

Maria Socorro Pereira, data de nascimento: 25/12/1972, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, casado(a), serviços gerais, Endereço: Rua 15, 

Qdra 10, Casa 26, (Ref. Drogaria Cuiabá), Bairro: João Bosco Pinheiro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): João Fernandes Rodrigues Filiação: Dorvalina Rodrigues, 

data de nascimento: 5/11/1962, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, 

Endereço: Rua 15, Qdra 10, Casa 26, Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367852 Nr: 7883-98.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO
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Prazo:20

Intimando:Requerente: Dirce Moraes, Cpf: 59854103900, Rg: 23565349 

SSP MT Filiação: Alino Jorge de Moraes e Maria Olinda Resente, data de 

nascimento: 16/8/1956, brasileiro(a), natural de Campo mourão-PR, , 

Endereço: Rua São Bento, 23 Fundos, Bairro: Baú, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ediberto de Oliveira Meira, Cpf: 503.658.941-68, Rg: 924247 

SSP MT Filiação: Tholmydes Galvão Meira e Graciliana Clara de Oliveira 

Meira, data de nascimento: 26/3/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Endereço: Av. A, Nº 691, Bairro: Cohab São Gonçalo, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334225 Nr: 14872-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adriana Aparecida Gonçalves, Cpf : 

043.813.631.40, Rg: 212.54.443 SSP MT Filiação: Orides Roque Gonçalves 

e Francisca Augusta Tavares, data de nascimento: 13/9/1984, 

brasileiro(a), natural de Indiavaí-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua 

Piauí, Nº 220, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Roderlei Borges das Neves, Cpf: 015.297.481.43, Rg: 

149.32.229 SSP MT Filiação: Rosalvo Borges das Neves e Jeanete 

Aparecida de Oliveira Souza, data de nascimento: 6/5/1981, brasileiro(a), 

natural de Estado do paraná-PR, solteiro(a), caminhoneiro, Endereço: Rua 

dos Eucaliptos, Sn, Bairro: Centro, Cidade: Alto Taquari-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371852 Nr: 12569-36.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/07/2014, às 14h00min.XVIII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio um dos advogados do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIC - UNIJURIS desta Capital. Intime-se, pessoalmente, o 

advogado nomeado, para que tome ciência desta nomeação e participe da 

audiência de conciliação retro designada, conforme estabelece o art. 27 

da Lei Maria da Penha.XIX.Intimem-se, ainda, a requerente e o requerido 

para comparecerem a audiência de conciliação.XX.Cite-se o agressor 

para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, indicando as 

provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto no art. 802, do 

CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista tratar-se de 

procedimento cautelar.XXI.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se 

valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do 

§ 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXII.Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.XXIII.O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do 

lar, com apenas seus pertences pessoais.XXIV.A presente decisão tem 

força de mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes 

em homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355838 Nr: 17684-72.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ? Código n. 355838.

? Decisão.

Vistos etc.

I. Defiro a cota Ministerial retro.

II. Para audiência de conciliação designo o dia 03 de julho de 2014, às 

14h00min. Intimem-se as partes.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372206 Nr: 12973-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 17/06/2014, às 14h00min.XVIII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XIX.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XX.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXI.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 
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Justiça plantonista.XXIII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, 

caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas 

intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXIV.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372402 Nr: 13223-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Para audiência de conciliação designo o dia 14 de agosto de 2014 às 

14h00min. Intimem-se as partes.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls.12/14.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367852 Nr: 7883-98.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro a cota Ministerial retro.

II. Para audiência de conciliação designo o dia 14 de agosto de 2014, às 

14h00min. Intimem-se as partes.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337990 Nr: 19167-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330777 Nr: 11025-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 359875, referente a este incidente, diante disso, remeto os 

autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, 

bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade policial.

II. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

III. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste auto de prisão 

devidamente concluído.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372704 Nr: 13652-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 373319, referente a este incidente, diante disso, remeto os 

autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374525 Nr: 15737-46.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.V

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146404 Nr: 13602-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIVAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o envio dos autos ao setor de expedição para intimação do 

acusado sobre a sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374607 Nr: 15843-08.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVIII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 11/11/2013, às 15h50min.XIX.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XX.Intimem-se, ainda, 

a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXI.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXII.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXIII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXIV.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta 

medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não 

apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus 

pertences pessoais.XXV.A presente decisão tem força de mandado/ofício 

e servirá como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos 

p r i n c í p i o s  d a  e f i c i ê n c i a  e  d a  c e l e r i d a d e 

processual.XXVI.Intimem-se.XXVII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374712 Nr: 15951-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 11/11/2014, às 15h20min.XVIII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XIX.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XX.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXI.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXIII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, 

caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas 

intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXIV.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374706 Nr: 15945-30.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVI.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões 

de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 11/11/2014, às 14h50min.XVII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVIII.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XIX.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XX.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXI.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, 

caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas 

intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXIII.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXIV.Intimem-se.XXV.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374525 Nr: 15737-46.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Cumpra-se integralmente o decisum de fls. 17/19.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365029 Nr: 4798-07.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Jessica Kelly dos Santos encaminhado pela Autoridade Policial.II.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o 

pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão..Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XIII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.XIV.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XV.Tendo em vista a urgência 
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da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja realizado 

pelo Oficial de Justiça plantonista.XVI.O Oficial de Justiça, no cumprimento 

desta medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá 

não apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas 

seus pertences pessoais.XVII.A presente decisão tem força de 

mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes em 

homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XVIII.Intimem-se.XIX.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146404 Nr: 13602-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIVAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Cumpra-se o decisum retro.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367852 Nr: 7883-98.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®®®Fixo multa diária no importe de R$ 

200,00 em caso de descumprimento da presente decisão.Medidas 

protetivas de urgência a ofendida:®Proíbo temporariamente a celebração 

de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em 

comum, salvo expressa autorização judicial.VIII.Tendo em vista que foi 

aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos termos 

do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.IX.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).X.Indefiro o pedido de restituição de 

bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção sobre a 

subtração de objetos pelo indiciado, nem tão pouco a relação de tais 

objetos e, ainda, não restou comprovado a propriedade da vítima sobre 

tais coisas. XI.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368049 Nr: 8141-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XIV.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões 

de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/08/2014, às 16h20min.XV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVI.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XVII.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XVIII.Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.XIX.O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do 

lar, com apenas seus pertences pessoais.XX.A presente decisão tem 

força de mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes 

em homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XXI.Intimem-se.XXII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345214 Nr: 5572-71.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334225 Nr: 14872-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365029 Nr: 4798-07.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371816 Nr: 12533-91.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVI.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões 
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de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/07/2014, às 14h00min.XVII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio um dos advogados do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIC – UNIJURIS desta Capital. Intime-se, pessoalmente, o 

nobre advogado nomeado, para que tome ciência desta nomeação e 

participe da audiência de conciliação retro designada, conforme 

estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVIII.Intimem-se, ainda, a 

requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XIX.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XX.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXI.Fica autorizado o Senhor Oficial de 

Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 

11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXII.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXIII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXIV.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375364 Nr: 16639-96.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/11/2014, às 13h50min.XVIII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XIX.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XX.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXI.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXIII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, 

caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas 

intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXIV.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376074 Nr: 17427-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MQM, MQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 X.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XI.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.XII.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XIII.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XIV.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XV.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.XVI.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVII.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XVIII.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 319764 Nr: 19435-65.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361107 Nr: 24142-08.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167190 Nr: 14494-09.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 268 de 939



 PARTE AUTORA: TJADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365029 Nr: 4798-07.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, acolho o pedido ministerial e, por isso, torno sem efeito a 

sentença retro.VI.Intime-se o MP para que comprove nos autos que ainda 

persistem os motivos que deram ensejo à decretação das medidas 

protetivas.VII.Intimem-se.VIII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146404 Nr: 13602-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIVAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho parcialmente a cota ministerial retro.

II. Intime-se o requerido no endereço informado pelo parquet.

III. Indefiro, por ora, o pedido de intimação por hora certa, haja vista que 

para seu deferimento é necessário que tenha ocorrido à situação descrita 

no art.227 do CPC .

IV. De igual forma, indefiro, por ora, o pedido de intimação do acusado, por 

edital, haja vista que para seu deferimento é necessário que tenha 

esgotado todos os meios possíveis de localização do réu, contudo, 

considerando a certidão de fl. 159, defiro a intimação da vitima por edital.

V. Expeça-se o necessário.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Intime-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364243 Nr: 3861-94.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Lucilene Lopes da Silva, Rg: 1.713.381-5 SSP MT 

Filiação: José Gomes da Silva Filho e Aparecida Lopes da Silva, data de 

nascimento: 24/10/1984, brasileiro(a), natural de Redenção-PA, 

convivente, secretária, Endereço: Rua 08 Quadra 09, N° 15, Bairro: Jardim 

Paulicéia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 
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recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agresso

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146404 Nr: 13602-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDIVAN GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:20

Intimando:Vítima: Vitalina Nascimento Dourado Silva, Cpf: 974.689.591-53, 

Rg: 15498108 SSP MG Filiação: Adelino Francisco Dourado e Ana do 

Nascimento Dourado, data de nascimento: 17/11/1972, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Endereço: Av. 

Amador Tut, Casa 03, Qda 141, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:XII.Posto isto, com base no artigo 386, inciso III do 

Código de Processo Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e, por 

corolário:?Decreto extinta a punibilidade do agente, ante a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes de ameaça.?Absolvo o 

réu Eldivam Gomes da Silva, brasileiro, casado, Policial Militar da reserva, 

portador do RG nº 460.475 - SSP/MT, filho de Eliete Simplinio G. da Silva e 

de Ana C. de A. Silva, nascido em 10 de setembro de 1967, natural de 

Cuiabá, residente na Rua X, Quadra 39, nº 3, Bairro Jardim Brasil, nesta 

Capital, quanto ao crime de lesão corporal.XIII.Intime-se a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XIV.Arbitro honorários 

advocatícios, conforme requerido pela Defensoria, em R$ 1.000,00 (um mil 

reais).XV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no item 

7.16.1da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XVI.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XVII.Sem custas.XVIII.P. R. I. C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369946 Nr: 10392-02.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eva Pereira dos Santos da Cruz, Cpf: 

841.983.111-53, Rg: 10155279 SSP MT Filiação: Sinezio Simão dos Santos 

e Almerinda Pereira dos Santos, data de nascimento: 5/8/1975, 

brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, casado(a), Endereço: Rua 03 Nº 35 

Qda 02 ( Prox Bairro 1º de Março), Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Robson Alves da Cruz, Rg: 8140294 SSP MT Filiação: Nilda 

Alves da Cruz, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua João Gomes M 

Sobrinho Nº 395 (Prox Igreja Quadragular), Bairro: Planalto, Cidade: 

Cuiabá/prox Igreja Quadragular)-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371852 Nr: 12569-36.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ezaine Fernanda dos Santos Oliveira, Rg: 1734-918 

SSP MT Filiação: Dionisio Mamede de Oliveira e Maria Fortunata dos 

Santos, data de nascimento: 21/1/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), caixa, Endereço: Rua Francisco Borges, Nº 153, 

Bairro: Nova Esperança ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ausberto Silva, Rg: 22396497 SSP MT Filiação: Antonia 

Cristina da Silva, data de nascimento: 30/9/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida das Palmeiras, Nº 135 - Próximo 

Ao Club da Abb, Bairro: Chácara dos Pinheiros, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 
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deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374957 Nr: 16207-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XI.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XII.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § estabelece o 

art. 27 da Lei Maria da Penha.XIX.Intimem-se, ainda, a requerente e o 

requerido para comparecerem a audiência de conciliação.XX.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXI.Fica autorizado o Senhor Oficial de 

Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 

11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXII.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXIII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXIV.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXV.Intimem-se.XXVI.Cumpra-se 

com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 167190 Nr: 14494-09.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TJADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376074 Nr: 17427-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MQM, MQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374957 Nr: 16207-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 369946 Nr: 10392-02.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as audiências de conciliações já estão sendo 

designadas para o mês de novembro do corrente ano, ante a 

indisponibilidade de pauta; considerando a necessidade de antecipar tais 

audiências, haja vista que o longo lapso temporal entre a data do fato e a 

realização de audiência poderá prejudicar o interesse das partes, bem 

como dificultar a possibilidade de conciliação entre as partes e; 

considerando, por fim, que houve a disponibilidade de datas de audiências 

de conciliações para o mês de setembro/2014, as quais serão realizadas 

por conciliadores voluntários, antecipo a audiência de conciliação (art. 

125, IV, do CPC) já designada outrora neste feito para o dia para o dia 

15/09/2014, às 09h00min.

Intimem-se as partes.

Servirá a presente decisão como mandado.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 165985 Nr: 13294-64.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na data de 31/08/2010 foi noticiado através da delegacia da mulher nesta 

cidade as ocorrências dos delitos de ameaça e injúria(fls. 03/04), o que 

deu origem aos presentes autos de medida protetiva.

A medida protetiva é medida cautelar acessória da ação penal, o que se 

observa, desta forma, é que nos termos do artigo 117 do Código Penal os 

delitos trazidos pelo Boletim de Ocorrência, fls. 03/04, em tese, estariam 

prescritos desde 31/08/2013, vez que não há informações sobre fatos 

interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional.

Tem-se que a autoridade policial quedou-se inerte oportunizando a 

ocorrência da perda da pretensão punitiva do estado.

Diante do que faltam a estes autos condições de prosseguibilidade 

descritas no artigo 267 em seu inciso iv do CPC, “extingue-se o processo 

sem resolução de mérito: iv- quando se verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo”.

Quanto ao delito de injúria noticiado no mesmo boletim de ocorrências, não 

há informações de que a parte autora tenha intentado com a ação devida 

– queixa crime. Portanto, ocorreu a decadência do direito da parte autora 

para ingressar com a ação adeguada.

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta julgo o presente feito 

extinto, sem resolução de mérito nos termos do artigo 267,iv do CPC. Sem 

custas.

Oficie-se a delegacia de policia para que no prazo de 48 horas envie o 

inquérito policial no estado em que se encontra.

Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.

Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa e o acusado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 332775 Nr: 13305-25.2012.811.0042

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 271 de 939



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA ALENCAR HARDMAN MEDINA, MONICA 

CRISTINA PINTO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSÉ HARDEMAN MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Portaria n° 02/2014/AUX. 2°. 

DOMESTICA, intimei a Defensoria Publica via e-mail, da audiência de 

conciliação, designada para o dia 19/02/2015 às 16 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 369990 Nr: 10438-88.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJCVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao douto Ministério 

Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do 

art. 27 da Lei 11.340/06os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.DESIGNO o dia 24/09/2014 às 14h50min para a realização de 

audiência de Conciliação, nos moldes do art. 125, IV do CPC.INTIMEM-SE 

as partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria 

Pública.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 369946 Nr: 10392-02.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por Eva 

Pereira dos Santos da Cruz nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em um crime apenado pelo Código Penal (Ameaça) e (injúria), 

por parte do requerido Robson Alves da Cruz, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:Proibição ao 

agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (Mil) metros de distância (art. 

22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).Proibição ao agressor de manter contato 

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

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).Proibição ao agressor de 

freqüentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).Prestação de alimentos 

provisionais, que arbitro na quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente a meio salário mínimo, majorado 

conforme a variação desse, que para o momento me parece adequado ao 

binômio necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).Separação de Corpos, até ulterior decisão 

deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 

1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364354 Nr: 3996-09.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RWGPFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 .Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro 

o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.®Proíbo 

temporariamente a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 

judicial.VIII.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.IX.Intime-se o agressor para 

que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. Conste no 

mando advertência de que se trata de medida acautelatória e que lhe 

serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por intermédio 

de advogado ou da Defensoria Pública, se necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 306397 Nr: 3877-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III.Após, nova vista ao Ministerio Publico..

IV. A Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364638 Nr: 4382-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro 

o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
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comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

c o m  v i s t a s  a  p r e s e r v a r  s u a  i n t e g r i d a d e  f í s i c a  e 

psicológica.®Mantenho/concedo a guarda provisória dos filhos da vítima 

com a mesma, desde que não haja decisão pretérita concedendo a guarda 

da prole ao genitor.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão.Intime-se o agressor para que tome 

ciência desta decisão e a cumpra integralmente. Posto isto, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/06/2014, às 14h50min.XIII.Para a 

defesa dos interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta 

Comarca. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que 

tome ciência desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro 

designada, XIV.Intimem-se, ainda, a requerente e o requerido para 

comparecerem a audiência de conciliação.XV.Fica autorizado o Senhor 

Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 

da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XVI.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XVII.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XVIII.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XIX.Intimem-se.XX.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365234 Nr: 5075-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Jubilania Pereira da Cruz encaminhado pela Autoridade Policial.II.Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido 

em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a um salário mínimo, que para o momento me parece o 

montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06). Os alimentos provisionais fixados nesta decisão terão 

validade por 30 dias, contados da data de juntada do mandado de 

intimação da vítima devidamente cumprido, caso não seja proposta ação 

principal (CPC, art. 806).®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em 

caso de descumprimento da presente decisão.Posto isto, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/06/2014, às 14h20min.XV.Para a 

defesa dos interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta 

Comarca. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que 

tome ciência desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro 

designada.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXI.Intimem-se.XXII.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando o petitório de fls. 23/25, abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332679 Nr: 13220-39.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336581 Nr: 17700-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste auto de prisão 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366623 Nr: 6578-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as 

seguintes medidas protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os 

seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos, 

etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e 

psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão.VIII.Tendo em vista que foi aplicada 

medida de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do 

art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.IX.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.X.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.XIII.Fica autorizado o 

Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do 

art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XIV.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.X

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366982 Nr: 6949-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Tania Auxiliadora da Silva encaminhado pela Autoridade Policial.IIPosto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o 

pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a um salário mínimo, que para o momento me parece o 

montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06). Os alimentos provisionais fixados nesta decisão terão 

validade por 30 dias, contados da data de juntada do mandado de 

intimação da vítima devidamente cumprido, caso não seja proposta ação 

principal (CPC, art. 806).®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em 

caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Após o transcurso do 

prazo de trinta dias, certifique-se se foi proposta a ação civil principal. 

Sendo negativa a certidão, intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública 

Cível para que proponha a ação principal, sob pena de revogação da 

medida protetiva cautelar deferida, conforme estatui o art. 808, inc. I, do 

CPC .Posto isto, designo audiência de conciliação para o dia 22/07/2014, 

às 13h50min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365234 Nr: 5075-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Conforme sugestão da psicóloga em estudo psicossocial retro oficie-se 

a CEMULHER/TJ para que intervenha junto ao presente caso, no sentido 

de subsidiar uma passagem (via terrestre) a vítima para o Estado 

solicitado.

 II. Abra-se vista ao Ministério Publico.

III. Após, concluso.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367213 Nr: 7228-29.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Camila Pedrosa da Silva encaminhado pela Autoridade Policial.Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido 

em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®Fixo 

alimentos provisionais em importe equivalente a um salário mínimo, que 

para o momento me parece o montante adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). Os alimentos provisionais fixados nesta 

decisão terão validade por 30 dias, contados da data de juntada do 

mandado de intimação da vítima devidamente cumprido, caso não seja 

proposta ação principal (CPC, art. 806).®Mantenho/concedo a guarda 

provisória dos filhos da vítima com a mesma, desde que não haja decisão 

pretérita concedendo a guarda da prole ao genitor.®Fixo multa diária no 

importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.VIII.Após o transcurso do prazo de trinta dias, certifique-se se foi 

proposta a ação civil principal. Sendo negativa a certidão, intime-se, 

pessoalmente, a Defensoria Pública Cível para que proponha a ação 

principal, sob pena de revogação da medida protetiva cautelar deferida, 

conforme estatui o art. 808, inc. I, do CPC .. Posto isto, designo audiência 

de conciliação para o dia 23/07/2014, às 16h50min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356515 Nr: 18479-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando o petitório de fls. 23/25, abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361286 Nr: 276-34.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIDSS, TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340176 Nr: 21832-63.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

IV. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

V. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

VI. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VII. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VIII. Após, conclusos.

IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369148 Nr: 9464-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 XVI.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões 

de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/09/2014, às 13h50min.XVII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVIII.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XIX.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XX.Tendo em vista a urgência 

da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja realizado 

pelo Oficial de Justiça plantonista.XXI.O Oficial de Justiça, no cumprimento 

desta medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá 

não apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas 

seus pertences pessoais.XXII.A presente decisão tem força de 

mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes em 

homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XXIII.Intimem-se.XXIV.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330981 Nr: 11308-07.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente, com a máxima urgência

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357389 Nr: 19484-38.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361764 Nr: 840-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348755 Nr: 9659-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 329222, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram intimadas no dia 17/01/13, bem como 

que foram mantidas as medidas protetivas enquanto perdurar o processo 

criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332119 Nr: 12571-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSN, ABDF, B, MDSN, LDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Sobre a certidão retro, diga o MP. Após, conclusos.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338288 Nr: 19607-70.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Intime-se a vítima para manifestar se possui interesse na manutenção 

das medidas protetivas.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371425 Nr: 12066-15.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Tendo em vista que 

foi aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre 

essa providência.IX.Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que 

se trata de medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da 

Defensoria Pública, se necessário.X.Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XI.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.XIII.Para a defesa dos interesses da vítima nomeio a 

Defensoria Pública Cível desta Comarca. Intime-se, pessoalmente, a 

Defensoria Pública Cível, para que tome ciência desta nomeação, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362972 Nr: 2248-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364354 Nr: 3996-09.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RWGPFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332682 Nr: 13223-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HPCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando que não houve distribuição do mandado de intimação das 

partes para audiência de conciliação, conforme informação de fl.39, 

redesigno o dia 03 de julho de 2014, às 14h00min. Intimem-se as partes.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332679 Nr: 13220-39.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESPC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Certifique-se se há ação penal ou cível em trâmite relativo a estes autos. 

Após, conclusos.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326825 Nr: 6474-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDRO ALVEZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ALEXANDRE DE 

MENEZES

 Vistos etc.

I. Para o interrogatório do réu designo o dia 16/10/2014, às 16h30min.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cientifiquem-se as partes sobre os documentos de fls. 79/86.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369148 Nr: 9464-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Diante da certidão retro, intimem-se as partes via edital.

II. Certifique-se se a ação penal foi proposta ou se o inquérito policial foi 

concluído. Sendo negativa a certidão, oficie-se à autoridade policial 

requisitando o encaminhamento do inquérito concluído no prazo de cinco 

dias.

III. Decorrido o prazo do edital

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372484 Nr: 13340-14.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 X.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XI.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.XII.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XIII.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XIV.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XV.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.XVI.Cite-se o agressor 

para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, indicando as 

provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto no art. 802, do 

CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista tratar-se de 

procedimento cautelar.XVII.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a 

se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e 

do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XVIII.Tendo em 

vista a urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados 

seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372799 Nr: 13783-62.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls.24/27.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Para audiência de conciliação designo o dia 22 de outubro de 2014, às 

14h20min. Intimem-se as partes.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332357 Nr: 12867-96.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338916 Nr: 20239-96.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EOC, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

s u b s i s t i r  i n d e f i n i d a m e n t e . V I . C u m p r a - s e  o  d e s p a c h o 

retro.VII.Intimem-se.VIII.Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361286 Nr: 276-34.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIDSS, TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161333 Nr: 8665-47.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IFDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 169037, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326825 Nr: 6474-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDRO ALVEZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ALEXANDRE DE 

MENEZES

 Considerando a decisão retro remeto os autos para o setor de expedição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309281 Nr: 6521-66.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 310180, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 141638 Nr: 9163-80.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335347 Nr: 16245-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 308594 Nr: 6083-40.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA LYZETH PUNEIRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo ação penal/inquérito policial referente a este incidente. 

Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309281 Nr: 6521-66.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374512 Nr: 15712-33.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Suspendo a posse e restrinjo o porte de armas do 

agressor.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a um salário mínimo, que para o momento me parece o 

montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06), ficando tal arbitramento condicionada a inexistência de outra 

decisão, de outro juízo que tenha arbitrado/fixado alimentos. ®Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.Medidas protetivas de urgência a ofendida:®Determino a 

separação de corpos entre o casal.®Determino o encaminhamento da 

ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e 

atendimento.®Proíbo temporariamente a celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa 

autorização judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374512 Nr: 15712-33.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls.16/18ª.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Para audiência de conciliação designo o dia 11 de novembro de 2014, 

às 15h50min. Intimem-se as partes.
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IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332119 Nr: 12571-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSN, ABDF, B, MDSN, LDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375998 Nr: 17328-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 X.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XI.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.XII.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XIII.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XIV.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XV.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.XVI.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVII.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XVIII.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340260 Nr: 22010-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372484 Nr: 13340-14.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362972 Nr: 2248-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Após, conclusos.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361764 Nr: 840-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367213 Nr: 7228-29.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336380 Nr: 17462-41.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361469 Nr: 475-56.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDMRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Intime-se o Meirinho para que aporte aos autos o mandado, devidamente 

cumprido, no prazo de 48 horas e, ainda, justifique o atraso.

II. Após, conclusos para analise do pedido do MP.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335064 Nr: 15933-84.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309281 Nr: 6521-66.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 280 de 939



I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340260 Nr: 22010-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317966 Nr: 17239-25.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFRds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335200 Nr: 16077-58.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LURDES ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366982 Nr: 6949-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374512 Nr: 15712-33.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, determino a citação e 

intimação do agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 320987 Nr: 20738-17.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335081 Nr: 15964-07.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340260 Nr: 22010-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355013 Nr: 16740-70.2013.811.0042

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

 PARTE AUTORA: LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361469 Nr: 475-56.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDMRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365234 Nr: 5075-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331264 Nr: 11631-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 2223-65.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369148 Nr: 9464-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376510 Nr: 17910-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o requerido apesar de intimado/citado não apresentou 

resposta até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332119 Nr: 12571-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSN, ABDF, B, MDSN, LDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que apesar de intimados/citados os acusados não apresentaram 

resposta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366982 Nr: 6949-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 
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autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340176 Nr: 21832-63.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361764 Nr: 840-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364354 Nr: 3996-09.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RWGPFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335347 Nr: 16245-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372799 Nr: 13783-62.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Para audiência preliminar designo o dia 28 de novembro de 2014, às 

14h00min. Intime-se a vítima.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371425 Nr: 12066-15.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Para audiência preliminar designo o dia 28 de novembro de 2014, às 

14h00min. Intime-se a vítima.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375998 Nr: 17328-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332357 Nr: 12867-96.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335200 Nr: 16077-58.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LURDES ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349703 Nr: 10762-15.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GKRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334559 Nr: 15303-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364638 Nr: 4382-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362972 Nr: 2248-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330691 Nr: 10964-26.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.
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III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336581 Nr: 17700-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331262 Nr: 11629-42.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IZAMARA CHRISTINE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328270 Nr: 8214-51.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361764 Nr: 840-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303703 Nr: 1419-63.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMBM, MAIRA AUXILIADORA BISPO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150314 Nr: 17820-11.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163288 Nr: 10608-02.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 141638 Nr: 9163-80.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 157496 Nr: 4856-49.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340493 Nr: 161-47.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 153450 Nr: 892-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 153450 Nr: 892-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 306489 Nr: 4196-21.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309281 Nr: 6521-66.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340454 Nr: 122-50.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301241 Nr: 18398-37.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341361 Nr: 1147-98.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 156968 Nr: 4316-98.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150993 Nr: 18614-32.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FKR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338288 Nr: 19607-70.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331133 Nr: 11452-78.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364354 Nr: 3996-09.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RWGPFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340176 Nr: 21832-63.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335064 Nr: 15933-84.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 287 de 939



 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376510 Nr: 17910-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo 

de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/06 , não necessitando, destarte, de 

advogado..XI.Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao(s) 

feito(s) principal(is) eventualmente em trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377576 Nr: 19080-50.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332679 Nr: 13220-39.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330981 Nr: 11308-07.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338916 Nr: 20239-96.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EOC, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366623 Nr: 6578-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 
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advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376906 Nr: 18336-55.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JULIANO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147278 Nr: 14439-92.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303102 Nr: 828-04.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322199 Nr: 1300-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA ROSICLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336380 Nr: 17462-41.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317966 Nr: 17239-25.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFRds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 306397 Nr: 3877-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.
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I. Não tendo sido localizado o agressor, bem como a requerente para 

intimação da sentença, conforme as certidões de fls. 87 e 92, determino a 

intimação das partes por edital com prazo de 20 dias.

II. Após, cumpra-se o item XV da sentença de fls.73/74.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332119 Nr: 12571-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSN, ABDF, B, MDSN, LDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno os réus ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar os réus ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325648 Nr: 5215-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361469 Nr: 475-56.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDMRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372799 Nr: 13783-62.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Graziele da Cunha Silva, Cpf: 014.217.541.26, Rg: 

164.55.90.8 SSP MT Filiação: Joana Maria da Cunha e Flaviano Antônio da 

Silva, data de nascimento: 16/12/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, serviços gerais - secretária-cozinheira, Endereço: Rua Rio 

Pindaival, Qd 07, 26, Bairro: Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wellison Souza Camilo, Cpf: 889.507.271.53, Rg: 129.19.870 

SSP MT Filiação: Benedita Salvadora de Souza Camilo e Miton Mário, data 

de nascimento: 17/1/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

lavador de õnibus vigilante noturno, Endereço: Rua Rio Pindaival, Qd 07, 

26, Bairro: Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335064 Nr: 15933-84.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Tereza Santos Magalhães, Rg: 10131736 SSP MT 

Filiação: Gregório Marques Amorim de Magalhães e Miguelina Torquato dos 

Santos, data de nascimento: 3/10/1974, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Princesa Isabel, Qdra 187, Nº 

10,, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Almir Conceição Duarte Filiação: Vani Conceição Duarte, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Bahia, Próx. Colegio João Crisostemo e 

Escola Fabio Leite, Bairro: Doutor Fábio Leite, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 290 de 939



PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335200 Nr: 16077-58.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LURDES ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lurdes Alves Soares, Rg: 7989369 SSP MT 

Filiação: Antonio Alves Soares e Maria de Campos Soares, data de 

nascimento: 6/11/1974, brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, 

convivente, auxiliar de serviços gerais, Endereço: Rua Santana Izabel, Nº 

100,, Bairro: Santa Isabel, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Agnelo Florentino Filiação: João Pedro Florentino e Maria do 

Socorro Mesquita, data de nascimento: 10/8/1965, brasileiro(a), 

convivente, Endereço: Rua Santa Izabel Nº 100,, Bairro: Santa Isabel, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376510 Nr: 17910-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Patricia Gonçalves da Silva, Rg: 2084.6843 ssp MT 
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Filiação: Fernando Rosinei Silva e Sandra Gonçalves da Silva, data de 

nascimento: 23/11/1993, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), operadora de caixa, Endereço: Rua 13 Qd. 60 Nº 01, Bairro: 

Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Alex Sandro Gonçalves Rondon, Cpf: 70143633104, Rg: 

1182782-3 SSP MT Filiação: Laudenir Pereira Rondon e Conceição 

Gonçalves Rondon, data de nascimento: 6/9/1978, brasileiro(a), natural de 

Corumbá-MS, convivente, eletricista, Endereço: Rua 15, Nº 01, 3ª Etapa, 

Bairro: Pera 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375998 Nr: 17328-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joiceline Barbosa da Cruz, Rg: 1432657-4 SSP MT 

Filiação: Hélio Epifanio da Cruz e Maria de Lourdes Barbosa, data de 

nascimento: 3/4/1982, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), 

agente de portaria, Endereço: Rua São Mateus, Nº 51 - Quitinte 15, Bairro: 

Campo Velho, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Franciele Gomes Ribeiro da Cruz, Rg: 23549653 SSP MT 

Filiação: Ademir Ribeiro da Cruz e Juliete Gomes do Nascimento, 

brasileiro(a), solteiro(a), feirante, Endereço: Rua S, Nº 11, Quadra 01 - 

Lote 11, Bairro: Sol Nascente, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 
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narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332357 Nr: 12867-96.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Leiliane de Jesus Nunes, Cpf: 01459536100, Rg: 

17839408 SSP MT Filiação: Rosa Maria de Jesus Nunes e Carlos Antonio 

Nunes, data de nascimento: 3/3/1987, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), repositora, Endereço: Rua Moacir de Freitas 

Nº 21, Bairro: Angelita, Cidade: Cuiaba-MT

Requerido(a): Marcos Rodrigues Feitosa, Rg: 18826857 SSP MT Filiação: 

Francisco Pequeno Feitosa e Maria Rodrigues Feitosa, data de 

nascimento: 7/9/1971, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Av. Dom Orlando Chaves, Qda. 10, Nº 02, Bairro: 

Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366982 Nr: 6949-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Tania Auxiliadora da Silva, Cpf: 852.077.211-00, Rg: 

1117125-1 SSP MT Filiação: Francisco Chargas da Silva e Madalena 

Patricia da Silva, data de nascimento: 7/1/1977, brasileiro(a), natural de 

Jangada-MT, divorciado(a), auxiliar de cozinha, Endereço: Rua 08 , 

Quadra 17 , Lote 19, Bairro: Jardim Iatamarati, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Vanderley Bastos Santana, Rg: 11347333 SSP MT Filiação: 

Dercio João Santana e Felisbela Bastos Santana, data de nascimento: 

27/12/1976, brasileiro(a), natural de Barra do bugres-MT, convivente, 

Endereço: Rua 08, Qdra 17, Csa 19, Bairro: Jard. Itamarati, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 
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natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Yenny Marzo Valdes, Rg: 74050310499 SJ MT 

Filiação: Delmer Marzo e Miladys Valdes, data de nascimento: 3/5/1974, 

brasileiro(a), natural de Santiango de cuba-MT, casado(a), enfermeira, 

Endereço: Centro Pastoral Para Migrantes, Av. Gonçalo Antunes de 

Barros, 2785, Bairro: Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Belonisso Leonidas da Rocha, Cpf: 45696314287, Rg: 

1147553 SSP MT Filiação: Leonidas Jose da Rocha e Ana de Souza 

Rocha, data de nascimento: 2/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Correntina-BA, solteiro(a), Endereço: Rua Oito, Nº 426, Bairro: Jardim 

Vitoria, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eliza Pereira de Souza, Rg: 9295704 SSP MT 

Filiação: José Fernandes de Souza e Oscalina Pereira de Souza, data de 

nascimento: 1/11/1965, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

doméstica, Endereço: Rua Adelson Rocha, Nº 17, Qdra 26, Bairro: Jardim 

Liberdade, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Silvino Rodrigues de Moraes, Rg: 11384204 SSP MT Filiação: 

Amélia Rodrigues de Moraes, data de nascimento: 5/5/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua Adelson 

Rocha, Nº 17, Qdra 26, Bairro: Jardim Liberdade, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335347 Nr: 16245-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Viviane Oliveira da Silva, Cpf: 01212374193, Rg: 

16915119 SSP MT Filiação: Jose Lemes da Silva Filho e Maria da 

Conceição de Oliveira Sobrinho Silva, data de nascimento: 16/2/1986, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

Coronel Machado Leite, Nº 154, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Heleno Rodrigues Farias, Rg: 11171855 SSP MT Filiação: 

Alinor Soares de Faria e Francisca Rodrigues de Farias, data de 

nascimento: 19/6/1979, brasileiro(a), casado(a), estagiario, Endereço: Rua 

Coronel Machado Leite, 154, Em Frente A Assembléia de Deus, Bairro: 

Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jakson Carlos Moraes Pereira Filiação: Lurnio Dias 

Pereira e Marilza Orlanda de Morais, data de nascimento: 25/9/1989, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 16, Nº 270, Quadra 28, Bairro: 

Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 
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efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences p

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366623 Nr: 6578-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neuda Aparecida da Silva, Rg: 12374679 SSP MT 

Filiação: Nelson Jose de Souza e Helena de Almeida Amorim, data de 

nascimento: 14/1/1980, brasileiro(a), natural de Jangada-MT, casado(a), 

Endereço: Rua A-1 Qda 1-A Casa 14 Res Padova, Bairro: Serra Dourada, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Luiz Fernando Jacinto, Cpf: 594.008.111-87, Rg: 883.275 PM 

MT Filiação: Pedro Jacinto e Adil Ferreira Jacinto, data de nascimento: 

18/3/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), sd pm, 

Endereço: Lotado No 1º Bpm, Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
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para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338916 Nr: 20239-96.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EOC, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ester Oliveira Carbonato Filiação: Jacinto Soares de 

Olivera e Arcilia Maira de Jesus, data de nascimento: 20/1/1958, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, casado(a), do lar, Endereço: Rua 

04, N12, Qdra 07 Setor 2 Cpa 3, Bairro: Cpa 3, Cidade: Cuiaba-MT

Requerente: Esterla Marcia Carbonato, Cpf: 80455166153, Rg: 11127961 

SSP MT Filiação: Antonio Marcio Carbonato e Ester Oliveira Carbonato, 

data de nascimento: 26/11/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), do lar, Endereço: Rua Quatro, Nº 12, Qdra 07, Setor ii, Bairro: 

Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wagner Neves Mesquita, Rg: 21020167 SSP MT Filiação: 

Benedito Rodrigues de Mesquita e Silvania Neves, data de nascimento: 

27/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 23 Ou 28 (Comunidade Rio dos 

Peixes), Bairro: Zona Rural, Cidade: Chapada dos Guimarães-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332119 Nr: 12571-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSN, ABDF, B, MDSN, LDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107
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Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Auxiliadora da Silva Neves, Cpf: 

01515612147, Rg: 1.764.073-3 SSP MT Filiação: Arcelino Neves e Sônia 

Margarete Gomes da Silva, data de nascimento: 12/12/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, secretaria, Endereço: Rua 14, Casa 

638, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Antonio Bonifacio Damaceno Filho, Rg: 11014180 SSP MT 

Filiação: Antonio Bonifacio Damaceno e Francisca Trindade Damaceno, 

data de nascimento: 6/8/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, Nº 1694, Bairro: 

Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Baico Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Gonçalo 

Antunes de Barros, 1663, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Leonora de Queiroz Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua J, Q 16 Nº 576 Borracharia Nova Conquista, Bairro: Nova 

Conquista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Magno da Silva Neves, Cpf: 01159732140, Rg: 1620893-5 

SSP MT Filiação: Arcelino Neves e Sonia Margarete Gomes da Silva, data 

de nascimento: 24/12/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, borracheiro, Endereço: Rua Lourivan Chaves de Antunes, 

756, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Maria Luiza da Silva Neves, Cpf: 01733618112, Rg: 

15438791 SSP MT Filiação: Arcelino Neves e Sonia Margarete Gomes da 

Silva, data de nascimento: 12/5/1980, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

casado(a), serviços gerais, Endereço: Rua Gonçalo Antunes Barros, Nº 

1663, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365234 Nr: 5075-23.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Luan Carlos Gomes de Carvalho, Rg: 21969736 

SSP MT Filiação: Raimundo Nonato de Carvalho Filho e Marizete Gomes da 

Silva, data de nascimento: 1/12/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 10, Quara 21, Casa 15, Bairro: 24 de Dezembro, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 
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programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331264 Nr: 11631-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Alisson Luiz Zaniolo, Rg: 1179808-4 SSP PR 

Filiação: Gilmar Zaniolo e Ana Pires Zaniolo, data de nascimento: 2/2/1978, 

brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, convivente, entregador da 

comercial tuiuiú, Endereço: Rua 16 de Dezembro,nº 07, Bairro: Altos da 

Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 
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conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338288 Nr: 19607-70.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Adejanir Nascimento de Sales, Cpf: 69193380178, 

Rg: 0746662-5 SSP MT Filiação: Trido José de Sales e Sebastiana 

Nascimento, data de nascimento: 16/7/1973, brasileiro(a), natural de Alto 

paraguai-MT, solteiro(a), operador de asfalto, Endereço: Mt Asfalto, 

Br-364, Nº 9485, Bairro: São Francisco, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 
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agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deve

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361465 Nr: 471-19.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Cleiton Alencar Ramos de Sena Filiação: Castro 

Ramos de Sena e Rosema Ramos de Sena, brasileiro(a), solteiro(a), 

repositor, Endereço: Rua General Ramiro de Noronha, S/n, Esq/c/rua 

Próx.distribuidora Facilita, Bairro: Duque de Caxias, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 
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n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, c

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 306397 Nr: 3877-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Claudionor Quintino da Silva, Cpf: 00105085111, Rg: 

14764636 SSP MT Filiação: João Quintino da Silva e Enir de Oliveira da 

Silva, data de nascimento: 21/7/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, segurança, Endereço: Rua 07 Quadra 08 N 06, Bairro: Jard. 

Industrial ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334559 Nr: 15303-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Neumar Guedes de Souza, Rg: 994.2939 SSP MT 

Filiação: Nelson Guedes de Souza e Maria Queiroz de Souza, brasileiro(a), 

convivente, operador de máquina, Endereço: Rua 05, Qd 05, N º 208, 

Bairro: Jardim Botânico, Cidade: Cuiabá-MT
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus perten

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355013 Nr: 16740-70.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Emanuel Lima do Espírito Santo, Rg: 9318070 SSP 

MT Filiação: Roque do Espírito Santo Lima e Maria Aparecida Ferraz Lima, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro, Endereço: Rua 

Aline Tocantins, 344, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 
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PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do la

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335081 Nr: 15964-07.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Adilson Silva Santos, Rg: 0251935-6 SSP SP 

Filiação: João Silva e Isabel Silva Santos, data de nascimento: 13/3/1953, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), ajudante de serviços 

gerais, Endereço: Rua 48, Loteamento Próximo à 48 (Depois das 18H), 

Bairro: Novo Milênio, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 
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manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intim

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331133 Nr: 11452-78.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Manoel Duarte dos Santos Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua 03 de Janeiro, 92, Bairro: Jardim Leblon, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 
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vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de t

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 153450 Nr: 892-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Daniel Elier de Barros, Cpf: 673.182.231-00, Rg: 

0989120000 SSP MT Filiação: Emidio Diogenes de Barros e Terezinha de 

Barros., data de nascimento: 20/10/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), guarda, Endereço: Av. Dante Martins de Oliveira, 

Bloco 11, Apto 101, Bairro: Santa Inês, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 
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que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deve

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340493 Nr: 161-47.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Geomar Gonçalves de Oliveira, Rg: 2125810-4 

SSP MT Filiação: Elirio Gonçalves de Oliveira e Eva Loreci de Oliveira, data 

de nascimento: 30/10/1980, brasileiro(a), natural de Seberi-RS, 

convivente, vigilante, Endereço: R. 09, Qda 10, Casa 12, Bairro: Jd. 

Industriário ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Geomar Gonçalves de Oliveira, Rg: 2125810-4 SSP MT 

Filiação: Elirio Gonçalves de Oliveira e Eva Loreci de Oliveira, data de 

nascimento: 30/10/1980, brasileiro(a), natural de Seberi-RS, convivente, 

vigilante, Endereço: R. 09, Qda 10, Casa 12, Bairro: Jd. Industriário ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 340176 Nr: 21832-63.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Rosimiro Barbosa Gomes, Cpf: 691.128.781.20, 

Rg: 11222794 SSP MT Filiação: Gonçalo Ferreira Gomes e Maria Francisca 

Barbosa Gomes, data de nascimento: 30/9/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), eletricista, Endereço: Rua Couto Magalhães (Ao 

Lado da Casa N° 444), Bairro: Jardim Leblon, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agress

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361469 Nr: 475-56.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDMRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Wilson Cruz de Mello, Rg: 72962389 SSP MT 

Filiação: João Carlos de Mello e Eloiza Cruz de Mello, data de nascimento: 

19/5/1979, brasileiro(a), natural de Foz do iguaçu-PR, convivente, 

Endereço: Rua 06, Nº 02, Qdra 10, Loteamento Jardim São Paulo, Bairro: 

Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 308 de 939



efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 320987 Nr: 20738-17.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Marcos Batista de Souza Filiação: João Batista de 

Souza e Maria Aparecido Castilhos, data de nascimento: 1/6/1986, 

brasileiro(a), casado(a), motorista e cantor, Endereço: Rua dos 

Voluntarios da Patria, N 350, Bairro: Centro, Cidade: Caceres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 
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integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com ape

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361469 Nr: 475-56.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDMRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cumpra-se o decisum de fl. 14.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332679 Nr: 13220-39.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Wilson Silveira Neves, Rg: 161.48.800 SSP MT 

Filiação: Adriano Siveira Neves e Maria Fraga, data de nascimento: 

9/8/1983, brasileiro(a), casado(a), açougueiro, Endereço: Rua G, Qd 65, 

Nº 02, Bairro: Centro América, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 
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dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pert
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20
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Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 
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pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI
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Cidade Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 
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estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358580 Nr: 20881-35.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Bresius Mathieu Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Haiti-, convivente, pedreiro, Endereço: Av.gonçalo Antunes de Barros, 

S/n-local Trabalho Arena Verdão-pedreiro, Bairro: Carumbé, Cidade: 

Cuiabá - N.3196-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 
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esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340454 Nr: 122-50.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Nilson do Carmo da Silva, Rg: 19385522-6 SSP MT 

Filiação: Dorvalina do Carmo Silva, data de nascimento: 23/12/1982, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, convivente, pintor, 

Endereço: Rua Alto da Colina, N º 160, Bairro: Jardim União, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua ret

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 306489 Nr: 4196-21.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Odélio de Almeida Pulquério Junior, Rg: 

133.8449-0 SSP MT Filiação: Odélio da Guia Jovino Pulquério e de Vera 

Lúcia Pedrosa de Almeida Pulquério, data de nascimento: 15/3/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, 

Endereço: Teles Pires, Nº 225, Aldeia, Bairro: Dom Aquino, Cidade: 

Cuiabá-MT
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastam

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322199 Nr: 1300-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA ROSICLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Rosicler da Silva, Cpf: 474.737.621.68, Rg: 

375.394 SSP MT Filiação: Manoel da Silva e Maria dos Santos Silva, data 

de nascimento: 4/8/1968, brasileiro(a), natural de Duque de caxias-RJ, 

solteiro(a), diarista, Endereço: R. 06 , Nº 707, Qda 01,, Bairro: Osmar 

Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Liberato da Conceição, Cpf: 207.728.311-49, Rg: 01897586 

SSP MT Filiação: Silvestre da Conceição e Maria José da Conceição, data 

de nascimento: 17/8/1960, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

pedreiro, Endereço: Rua F-1, Qd. 01, Cs. 203 - Prox. Ao Colégio Bem-bem, 

Bairro: Jd. Fortaleza, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 
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portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364354 Nr: 3996-09.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RWGPFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Luiz Carlos da Silva, Cpf: 825.602.851-34, Rg: 

1122731-1 SSP MT Filiação: Antonio Avelino da Silva e Izabel Faustina da 

Silva, data de nascimento: 30/7/1978, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, vendedor, Endereço: Rua Barra do Garças , 220 Ou 320, 

Bairro: Jose Pinto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 
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Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apena

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301241 Nr: 18398-37.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Toni Cesar Teixeira, Rg: 1647146-6 Filiação: Jose 

Teixeira Neto e Linete Teixeira Macena, data de nascimento: 10/11/1983, 

brasileiro(a), natural de Nova canaã-MT, solteiro(a), aux. administrativo, 

Endereço: R. 11, Qda 09, Nº 07, Bairro: Jardim Industriário 1, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 
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n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas procede

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326916 Nr: 6583-72.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo Alves de Oliveira Filiação: Maria do Carmo, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Av. Aquimedes Pereira Lima, Nº 3, 

Qdra 3, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/of

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356515 Nr: 18479-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Cleberson Centurião Borba, Cpf: 77959647100, 

Rg: 881175 SSP MT Filiação: Pedro Domingo Valiente Borba e Maria 

Cristina Centurião Borba, data de nascimento: 25/6/1977, brasileiro(a), 

natural de Ponta porã-MT, divorciado(a), administrador, Endereço: Rua 
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Alvilandia, Nº 910-Res. Tijuca 01, Casa 26, Bairro: Vila São Jorge da 

Lagoa, Cidade: Campo Grande Ms-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147278 Nr: 14439-92.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Requerente: Solange Pereira de Araújo, Rg: 17243300 SSP MT Filiação: 

Adão Josias de Araújo e Maria Pereira de Araújo, data de nascimento: 

28/5/1978, brasileiro(a), natural de Nova andradina-MS, convivente, 

estudante, Endereço: Avenida A2, Quadra 06, Casa 06, Bairro: Parque 

Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Solange Pereira de Araújo, Rg: 17243300 SSP MT Filiação: 

Adão Josias de Araújo e Maria Pereira de Araújo, data de nascimento: 

28/5/1978, brasileiro(a), natural de Nova andradina-MS, convivente, 

estudante, Endereço: Avenida A2, Quadra 06, Casa 06, Bairro: Parque 

Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Intimando:Requerente: Solange Pereira de Araújo, Rg: 17243300 SSP MT 

Filiação: Adão Josias de Araújo e Maria Pereira de Araújo, data de 

nascimento: 28/5/1978, brasileiro(a), natural de Nova andradina-MS, 

convivente, estudante, Endereço: Avenida A2, Quadra 06, Casa 06, 

Bairro: Parque Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Maurício Domingos de Campos, Cpf: 162042711-72, Rg: 

0156374-2 SSP MT Filiação: Domingos de Campos e Clotildes Ferreira de 

Campos, data de nascimento: 12/4/1959, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), professor de educação física, Endereço: Avenida 

A, Quadra 09, Casa 23, Bairro: Jd. Industriário I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 
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desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150993 Nr: 18614-32.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FKR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Fábio Delgado de Arruda Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a)

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 
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afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 156968 Nr: 4316-98.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Joel Santana Trindade, Rg: 185.12.445 SSP MT 

Filiação: João Pereira da Trindade e Izabel Soni Santana de Magalhães, 

brasileiro(a), casado(a), auxiliar de campo, Endereço: Rua Linha 01, 

Chacara 09, Bairro: Barreiro Branco, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 
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interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seu

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325648 Nr: 5215-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Josemar da Silva Moreira, Cpf: 698.490.131-68 

Filiação: Acácia Emiliana da Silva e João Moreira Filho, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua Florinda Negrao, Nº 585, Bairro: Altos da Boa 

Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XX

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Junior Amorim da Costa, Rg: 15384624 SSP MT 

Filiação: Samil Silva Costa e Lucia Helena de Amorim, data de nascimento: 

16/3/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), moto boy, 

Endereço: R. N Qda 50, Casa 664, Bairro: Parque Atalaia, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não ape

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349703 Nr: 10762-15.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GKRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Guilherme Nascimento Santos, Cpf: 

594.571.981-15, Rg: 879.327 PM MT Filiação: Floriano Paes dos Santos e 

Maria Auxiliadora Nascimento Santos, data de nascimento: 18/11/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), policial militar- 3º batalhão 

de polícia, Endereço: Rua T-1, Qd. 24, Cs. 07, Bairro: Pq. Cuiabá, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 323 de 939



efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o af

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327285 Nr: 7033-15.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Agostinho Franco Pinto Neto Filiação: Nelson Pinto 

e Maria Jose Coutinho Pinto, data de nascimento: 4/5/1986, brasileiro(a), 

natural de Jauru-RO, solteiro(a), servente, Endereço: Rua 24, Qdra 101, 

Casa 16, Bairro: Jardim Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 
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integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309281 Nr: 6521-66.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Raimundo Nonato Gonçalves de Freitas, Rg: 

12367109 SSP MT Filiação: Maria Célia Gonçalves de Freitas, data de 

nascimento: 30/4/1970, brasileiro(a), natural de Porto do acre-AC, 

solteiro(a), vendedor autônomo, Endereço: Rua D4, Qd. 13, Casa 300, 

Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 
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informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345215 Nr: 5573-56.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Valdinei Freitas de Sousa, Rg: 001036871 SSP MT 

Filiação: Lydio Vieira de Sousa e Teresinha de Freitas Sousa, data de 

nascimento: 20/9/1978, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

casado(a), ajudante de carga, Endereço: Rua H, Nº 13, Bairro: Santa 

Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 
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procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo Presley de Souza Pereira, Rg: 1398816-6 

Filiação: Joacy de Souza Pereira e Luzia Epifania da Silva, data de 

nascimento: 13/2/1982, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

auxiliar de motorista, Endereço: Rua 10, Quadra 46, Casa 16, Bairro: Pedra 

90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 
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conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335003 Nr: 15829-92.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo Presley de Souza Pereira, Rg: 1398816-6 

Filiação: Joacy de Souza Pereira e Luzia Epifania da Silva, data de 

nascimento: 13/2/1982, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), 

auxiliar de motorista, Endereço: Rua 10, Quadra 46, Casa 16, Bairro: Pedra 

90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336380 Nr: 17462-41.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Elaine Carolina da Silva, Cpf: 69696713134, Rg: 

112.735.2-6 SSP MT Filiação: José Vicente da Silva e Lairce Cariagas da 

Silva., data de nascimento: 16/5/1978, brasileiro(a), natural de Ciuabá-MT, 

convivente, estudante, Endereço: Rua C-1, N. 12, Cond. Resencial Vantuil 

de Freitas, Bairro: Primeiro de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jaime de Moura Brandão, Cpf: 10912150149, Rg: 870575 PM 

MT Filiação: Simão de Souza Brandão e Joana de Moura Brandão, data de 

nascimento: 30/6/1953, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

servidor público, Endereço: Rua Princesa Izabel,qdra 10, Casa 21, Bairro: 

Jardim Manaira, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376906 Nr: 18336-55.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JULIANO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosana Rodrigues de Lima, Cpf: 55916384149, Rg: 

692.490 SSP MT Filiação: Ireneu Rodrigues de Lima e Ana Beta Ferreira de 

Lima, data de nascimento: 5/8/1969, brasileiro(a), natural de Santos-SP, 

casado(a), do lar, Endereço: Rua 15 Qd. 13 Nº 16, Bairro: João Bosco 

Pínheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Lauro Juliano Rodrigues de Lima, Rg: 18037461 SSP MT 

Filiação: Rosana Rodrigues de Lima, data de nascimento: 27/4/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 

15, Qdra 13, Lotes 65, Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 
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o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303102 Nr: 828-04.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Patricia Cristina da Silva, Rg: 1445595-1 SSP MT 

Filiação: Claudia Cristina da Silva, data de nascimento: 14/11/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), cons. de atendimento, 

Endereço: Rua 83, Nº 30, Qd. 79 5ª Etapa, Bairro: Cpa iv, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Erick Nascimento Gaspa Silva Filiação: Julieta Nascimento, 

data de nascimento: 7/6/1980, brasileiro(a), solteiro(a), policial militar, 

Endereço: Lotado No 3º Batalhão Pm, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Erick Nascimento Gaspa Silva Filiação: Julieta Nascimento, 

data de nascimento: 7/6/1980, brasileiro(a), solteiro(a), policial militar, 

Endereço: Lotado No 3º Batalhão Pm, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 157496 Nr: 4856-49.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Piter Junior Machado Magalhães, Cpf: 

862.003.801-04, Rg: 12361500 SSP MT Filiação: Zenildo Paulino de 

Magalhães e Niva Machado Magalhães, data de nascimento: 28/11/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), encardenador

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 
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mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus perten

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336581 Nr: 17700-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Fabiano Cordeiro de Alcantara, Cpf: 

403.587.188-56, Rg: 524624252 SSP MT Filiação: Jose Rogerio Basílio de 

Alcantara e Maria Basilio de Alcantara, data de nascimento: 3/3/1990, 

brasileiro(a), natural de Delmiro gouveia-AL, solteiro(a), vigilante, 

Endereço: Rua 20, Nº 03, Qd 27, Bairro: Jardim Florianópolis, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 
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agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 2223-65.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Weberson Correa de Moraes, Cpf: 14143887134, 

Rg: 15331423 SSP MT Filiação: Ezio Correa de Moraes e Lucinete 

Aparecida dos Anjos, data de nascimento: 5/5/1988, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua Porto 

Cercado, N° 04, Quadra C, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 
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11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 308594 Nr: 6083-40.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA LYZETH PUNEIRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Daniela Lyzeth Puneira Galvão, Rg: 22621555 SSP 

MT Filiação: Jhony Rydder Galvão Aranibar e Felicita Puneira Cespedes, 

data de nascimento: 26/1/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Piaui Quadra 87 , Casa 07, Bairro: Cpa ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 
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as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336027 Nr: 17079-63.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RLNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS, EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Erzi Ferreira dos Santos Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), cozinheira, Endereço: Rua 36 , Quadra 25, Bairro: Jardim 

Industriario I, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Fabio Ferreira dos Santos, Rg: 19932987 SSP MT Filiação: 

Jose dos Santos e Erzi Ferreira dos Santos, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

36 , Quadra 25, Bairro: Jardim Industriario I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 
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11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento des

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 141638 Nr: 9163-80.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Odimar José de Moraes, Cpf: 420.425.181-15, Rg: 

5166446 SSP MT Filiação: Ocilio de Moraes e Maria da Costa de Moares, 

data de nascimento: 9/5/1967, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, serv. público estadual, Endereço: Rua Ministro João Albert , 

190, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas int

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303703 Nr: 1419-63.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMBM, MAIRA AUXILIADORA BISPO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Claudinei Oliveira Barboza, Rg: 13624130 SSP MT 

Filiação: Veralina de Oliveira Barboza, data de nascimento: 5/2/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua 8, 

Qdra 16, Casa 18, Bairro: Res. Costa Marques, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 
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providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 169245 Nr: 16534-61.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Aparecido Milan, Cpf: 49444409953, Rg: 

14809869 SSP MT Filiação: Rubens Milan e Luiza Ana Gomes Milan, data 

de nascimento: 22/3/1964, brasileiro(a), natural de Presidente 

venceslau-SP, convivente, motorista/ marceneiro, Endereço: Rua 25, Casa 

45, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 
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familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364638 Nr: 4382-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Walter Silva Correa, Cpf: 940056801-00, Rg: 

11.704.543 SSP MT Filiação: Bento Antônio Corrêa e Helena Maria da Silva 

Correa., data de nascimento: 5/9/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, entregador, Endereço: Rua Paulo Autran, 03 Ou 13, Bairro: 

Novo Colorado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 337 de 939



porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intim

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362972 Nr: 2248-39.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Raimundo Climaco de Almeida, Rg: 2956055 SSP 

MT Filiação: Antonio Martimiano Velasco e Evarista Maria de Almeida, data 

de nascimento: 30/8/1963, brasileiro(a),

 Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 
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comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e serv

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374512 Nr: 15712-33.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Joelson Pereira Filiação: , data de nascimento: 

12/11/1973, brasileiro(a), convivente, atendente de balcão, Endereço: Rua 

Laranjeira, Qdra 21, 466, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 
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conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340260 Nr: 22010-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Marcelo Vieira de Souza, Cpf: 54503957104, Rg: 

9328777 SSP MT Filiação: José Vieira de Souza e Maurita Vieira de Souza, 

data de nascimento: 29/11/1977, brasileiro(a), natural de Figueirópolis 

d'oeste-MT, convivente, motorista, Endereço: Rua Novo Horizonte, Nº 469, 

Bairro: Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369148 Nr: 9464-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Marcos Loote de Sousa, Rg: 1012581-7 SSP MT 

Filiação: Marcio Loote de Souza e Ana Luiza Loote de Souza, data de 

nascimento: 4/7/1977, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

eletricista, Endereço: Avenida Carmindo de Campos, S/nº - Prox. A Bell 

Car Veículos, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá / Ref. Proximo Bell Car 

Veiculos-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372484 Nr: 13340-14.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Joilson Fonseca Barros, Rg: 9679197 SSP MT 

Filiação: Izabel Fonseca Barros, brasileiro(a), solteiro(a), eletrotecnico, 

Endereço: Rua Albano Martins N 310, Bairro: Jd Ubirajara, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 
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verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361286 Nr: 276-34.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIDSS, TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Valdecir de Oliveira, Cpf: 707.098.071-04, Rg: 

1.461.714-5 Filiação: Darcilia Nunes de Oliveira, data de nascimento: 

16/9/1967, brasileiro(a), natural de Dois vizinhos-PR, casado(a), mecanico, 

Endereço: Rua Antonia, 2471, Bairro: Jardim Mirassol, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 
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casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317966 Nr: 17239-25.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFRds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Evellyn Francylley Rodrigues da Silva, Rg: 

18759840 SSP MT Filiação: Ivandemir Luis Dias da Silva e Marcia Rosalia 

Rodrigues Leite, data de nascimento: 21/8/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, analista fiscal, Endereço: Rua 06, Qdra 03, Nº 12 - 

Setor 02, Bairro: Cpa 03, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marlos Vicente Borges, Rg: 12202070 SSP MT Filiação: 

Lourival Vicente Borges e Maria de Fatima Borges, data de nascimento: 

2/5/1980, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, convivente, serralheiro, 

Endereço: Rua 87, Quadra 14, Nº 13 - Setor I, Bairro: Cpa iii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 
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requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330981 Nr: 11308-07.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jacinto Emanoel Morais Correia, Cpf: 

021.691.221.09, Rg: 191.45.233 SSP MT Filiação: Valdivino Vieira Correia e 

Sonia dos Santos Morais, data de nascimento: 11/8/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, Endereço: Rua Itajuba, Qd 

03, Casa 11, Bairro: Cpa I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332682 Nr: 13223-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HPCN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Noemil Antonio da Silva, Rg: 13428667 SSP MT 

Filiação: Leonidas Antonio da Silva e Maria Lucia da Silva, data de 

nascimento: 13/7/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Alaska, Nº 161, Ref.ginasio de Esportes, Bairro: Planalto, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas procede

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368712 Nr: 8911-04.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Wesley Wilker Lemes de Souza Filiação: Gonçalo 

Lemes de Souza e Rosenilce Miguelina de Oliveira Souza, data de 

nascimento: 10/1/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

Endereço: Rua Pricesa Daiane , 02 Quadra 142 , Lote 20, Bairro: Altos da 

Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 
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humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331262 Nr: 11629-42.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IZAMARA CHRISTINE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Evandro de Lima Gonçalves, Cpf: 70084615184, 

Rg: 2033686-1 SSP MT Filiação: Manoel Osvaldo Gonçalo e Deolinda Rosa 

de Lima, data de nascimento: 14/3/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua Nove,nº 30,, Bairro: 

Itapajé, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 
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em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163288 Nr: 10608-02.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Antonio Nunes de Souza Filiação: Maria Rosa 

Santos Souza, data de nascimento: 25/10/1956, brasileiro(a), natural de 

Salvador-BA, convivente, pedreiro, Endereço: Avenida das Torres, Q01, 

Casa 16, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 
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do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161333 Nr: 8665-47.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Roberto Pereira Costa Junior, Rg: 19990340 SSP 

MT Filiação: Roberto Pereira Costa e Marcia Nunes Siqueira, data de 

nascimento: 8/8/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

ceramista, Endereço: Rua Linhares, Nº 121, Bairro: Lixeira, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 
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sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirad

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369233 Nr: 9557-14.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA Y. FIGUEIREDO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Roberto Pereira Costa Junior, Rg: 19990340 SSP 

MT Filiação: Roberto Pereira Costa e Marcia Nunes Siqueira, data de 

nascimento: 8/8/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

ceramista, Endereço: Rua Linhares, Nº 121, Bairro: Lixeira, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 
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agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

ma

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369233 Nr: 9557-14.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA Y. FIGUEIREDO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Rafael Azevedo Barbosa, Cpf: 045.432.449-90 

Filiação: Homero Antonio da Silva Barbosa e Maura Pereira de Azevedo, 

data de nascimento: 23/11/1983, brasileiro(a), natural de Rio de janeiro-RJ, 

solteiro(a), téc. segurança, Endereço: Av Brasil, Apto 101, Torre J -, 

Bairro: Morada do Ouro, Cidade: Cuiabá/ Cond. Morada do Parque-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367213 Nr: 7228-29.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO
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Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Manoel Silvestre de Souza Paes, Rg: 1036942-2 

Filiação: Robertino Dias Paes e Rosa Maria de Souza Paes, data de 

nascimento: 31/12/1977, brasileiro(a), natural de Barão de melgaço-MT, 

convivente, motorista, Endereço: Rua Bandeirantes , 21 Quadra 41, Bairro: 

Dr. Fabio Leite, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330691 Nr: 10964-26.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Taqueiche Massavi da Silva, Cpf: 033.082.711.17, 

Rg: 1952818-3 SSP MT Filiação: José Avelino da Silva e Luzia Massavi da 

Silva, data de nascimento: 9/3/1990, brasileiro(a), natural de Belford 

roxo-RJ, solteiro(a), segurança noturno, Endereço: Rua Edson Guerra de 

Melo, Qd 24, Lote 12, Bairro: Jardim Liberdade, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 
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mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361764 Nr: 840-13.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Luiz Baldissera, Cpf: 39604438972, Rg: 2146199 

SSP MT Filiação: Ernesto Severino Baldissera e Maria Ros Lesbi, data de 

nascimento: 20/9/1958, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

comerciante, Endereço: Rua Professora Alice Freire Silva, Qdra 110, Casa 

22,, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 
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de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas i

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 328270 Nr: 8214-51.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Everton Kittlaus, Cpf: 00201633043, Rg: 

5077280807 SSP MT Filiação: Vilmar Kittlaus e Marli Kittlaus, data de 

nascimento: 7/5/1982, brasileiro(a), natural de Tucunduva-RS, casado(a), 

Endereço: Av. General Mello Nº 223, Bairro: Poção, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 
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pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, c

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357389 Nr: 19484-38.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Olair Alves dos Santos, Cpf: 38432480100, Rg: 

5406706 SSP MT Filiação: Miguel Fernandes dos Santos e Maria Alves 

Pinheiro, data de nascimento: 25/1/1969, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, casado(a), motorista, Endereço: Rua 34, Nº 03, Qdra 58, 

Bairro: Cpa iv, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 
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necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 376510 Nr: 17910-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls.18/18verso.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 377576 Nr: 19080-50.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.Mayara Mara Ferreira requereu, via Autoridade Policial Medidas 

Protetivas nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006.A Lei 11340/06 em 

seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, dentre 

outras.Diante da situação fática, no caso em questão, vejo necessário e 

adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a vítima.Atendendo às 

particularidades do caso, entendo proporcional a concessão das 

seguintes providências:Ao agressor:a-Determino o afastamento do 

agressor do lar conjugal ou local de convivência;b-Determino que o 

agressor deverá manter distância da vítima, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;c-Determino que o agressor 

não mantenha contato com a ofendida, seus familiares, bem como 

testemunhas por quaisquer meios de comunicação;d-Determino a 

suspensão temporária do direito de visitas aos dependentes menores, 

contados a partir da sua intimação.e-Fixo multa diária no importe de R$ 

200,00 em caso de descumprimento da presente decisão;Em caso de 

descumprimento da presente decisão pelo agressor, fica o mesmo 

advertido que poderá, nos termos do art. 313, III do CPP, ser decretada 

sua prisão.Cumpra-se o determinado no art. 38 da Lei n. 11.340/06, 

cito-o:“Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar 

contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais 

do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional 

de dados e informações relativo às mulheres”.Notifique-se o Ministério 

Público.Designo audiência de conciliação, (art. 125, IV, do CPC) para o dia 

30/10/2014, às 17h50min, oportunidade em que a requerente deverá, se 

for o caso, apresentar a documentação pessoal de seus descendentes 

menores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325648 Nr: 5215-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

 A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher encaminhou pedido de 

MEDIDAS PROTETIVAS com vistas a assegurar a vida, bem como a 

integridade física e psíquica da ofendida, vítima, em tese, de violência 

doméstica.

Ao receber o incidente, as medidas requeridas pela ofendida foram 

deferidas.

Com o deferimento das Medidas Protetivas pleiteadas pela vítima, o 

presente feito cumpriu sua função cautelar, haja vista possuir caráter 

eminentemente acessório em relação à Ação Penal, já proposta pelo 

Ministério Público.

Por tais motivos, arquive-se o presente feito, mediante as baixas e 

cautelas de estilo, transladando-se as peças essenciais para a Ação 

Penal relativa ao presente caso, conforme orientação emanada pela 

Corregedoria Geral de Justiça, em decorrência ao Pedido de Providências 

n. 205/2012.

Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

Intime-se a vítima. Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 327626 Nr: 7499-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER 

DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Catiane Felix Cardoso 

de Souza - OAB/MT 14.131

 Vistos etc.

Considerando as férias coletivas instituídas pelo E. Tribunal de Justiça aos 

advogados desta Unidade Federativa, onde suspendeu todos os prazos 

processuais entre os dias 20/12/2014 à 20/01/2015 e, considerando que 

nestes autos fora agenda audiência de instrução criminal dentre deste 

período, torna-se imperiosa sua redesignação.

Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada e a redesigno para o 

dia 31 de março de 2015 às 15hr.

Intimem-se a acusação, defesa e suas respectivas testemunhas. Intime-se 

o acusado pessoalmente.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326825 Nr: 6474-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDRO ALVEZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ALEXANDRE DE 

MENEZES

 Vistos etc.

Em análise aos autos verifico que já foi realizada a oitiva da vítima e da 

testemunha de acusação (fls. 92/95), de forma que designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de junho de 2015, às 15:00hrs, a fim 

de proceder a realização da oitiva das testemunhas de defesa e do 

interrogatório do réu, na forma do artigo 399 e 400 do CPP.

Intimem-se o réu, bem como as testemunhas de defesa (fl. 59), e defiro, 

desde já, os benefícios do artigo 172, §2 do CPC, ante as informações 

contidas na certidão de fl. 72.
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Intime-se o patrono do réu, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 315039 Nr: 13986-29.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WALQUIRIA ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDRO ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA

 Vistos etc.

Trata-se de MEDIDAS PROTETIVAS com vistas a assegurar a vida, bem 

como a integridade física e psíquica da ofendida, vítima, em tese, de 

violência doméstica.

Ao receber o incidente, as medidas requeridas pela ofendida foram 

deferidas.

Com o deferimento das Medidas Protetivas pleiteadas pela vítima, o 

presente feito cumpriu sua função cautelar, haja vista possuir caráter 

eminentemente acessório em relação à Ação Penal em apenso (cód. 

326825).

Por tais motivos, arquive-se o presente feito, mediante as baixas e 

cautelas de estilo, transladando-se as peças essenciais para a Ação 

Penal em apenso (cód. 326825), relativa ao presente caso, conforme 

orientação emanada pela Corregedoria Geral da Justiça, em decorrência 

do Pedido de Providências n. 205/2012.

Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

Intime-se a vítima.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 150778 Nr: 18179-58.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONORATO ALVES DOS SANTOS, ENOEMIA 

RUFINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES

 Vistos etc.

Considerando as férias coletivas instituídas pelo E. Tribunal de Justiça aos 

advogados desta Unidade Federativa, onde suspendeu todos os prazos 

processuais entre os dias 20/12/2014 à 20/01/2015 e, considerando que 

nestes autos fora agenda audiência de instrução criminal dentre deste 

período, torna-se imperiosa sua redesignação.

Assim, cancelo a audiência anteriormente agendada e a redesigno para o 

dia 09 de março de 2015 às 17hr.

Intimem-se os acusados, bem como a defesa e acusação.

Diligencie o cumprimento da missa para a oitiva da vítima com a máxima 

urgência, já que o presente feito esta inserido dentro das prioridades de 

tramitação, por ser a vítima pessoa idosa nos termos da Lei.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 371628 Nr: 12282-73.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDDFU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Sobre a contestação e documentos juntados, manifeste-se a autora, após 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347632 Nr: 8384-86.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEN CRISTINA ALCANTARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DANIEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Minifeste-se a parte contrária.

Em ato contínuo e, considerando que o caso em questão trata-se de direito 

de família, e vislumbrando a possibilidade de uma conciliação, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de março de 2015 às 16hr.

Intimem-se a requerente, requerido e seus patronos, bem como o 

Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 309659 Nr: 7283-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DE SOUZA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO, 

Juciane Pereira Lima

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, com base no art. 

107, inciso IV, do Código Penal, RECONHEÇO E DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE pela prescrição do acusado ANDRÉ DE SOUZA MENEZES 

em relação ao delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, 

praticado, em tese, na data de 06 de março de 2011 em face da vítima 

Luciane Cristina da Silva.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 

da lei 11.340/2006.Determino o prosseguimento do feito em relação ao 

crime de lesão corporal e, diante da não apresentação da defesa 

preliminar, mesmo que devidamente citado (fl. 89), intime-se o réu 

pessoalmente para que constitua advogado particular, a fim de apresentar 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, ou informe que possui o 

interesse em ser defendido pela Defensoria Pública.Dê ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 348442 Nr: 9298-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA CLAUDIA PEREIRA DE 

SOUZA

 Diante do exposto, não havendo mais matérias processuais a serem 

decididas, ratifico a decisão de recebimento da denúncia e determino o 

prosseguimento da instrução processual.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de maio de 2015, às 16:00 horas. Intimem-se a 

vítima e o acusado, bem como as testemunhas de acusação e defesa, 

caso arroladas, devendo cientificá-las que poderão ser conduzidas 

coercitivamente. Intime-se a patrona do réu, via DJE.Notifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 147278 Nr: 14439-92.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 
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apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 303102 Nr: 828-04.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 322199 Nr: 1300-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA ROSICLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335064 Nr: 15933-84.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335347 Nr: 16245-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 336380 Nr: 17462-41.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 363657 Nr: 3097-11.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375998 Nr: 17328-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376906 Nr: 18336-55.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JULIANO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366623 Nr: 6578-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 372799 Nr: 13783-62.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as audiências de conciliações já estão sendo 

designadas para o mês de novembro do corrente ano, ante a 

indisponibilidade de pauta; considerando a necessidade de antecipar tais 

audiências, haja vista que o longo lapso temporal entre a data do fato e a 

realização de audiência poderá prejudicar o interesse das partes, bem 

como dificultar a possibilidade de conciliação entre as partes e; 

considerando, por fim, que houve a disponibilidade de datas de audiências 

de conciliações para o mês de setembro/2014, as quais serão realizadas 

por conciliadores voluntários, antecipo a audiência de conciliação (art. 

125, IV, do CPC) já designada outrora neste feito para o dia para o dia 

18/09/2014, às 08h00min.

Intimem-se as partes.

Servirá a presente decisão como mandado.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 331264 Nr: 11631-12.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 153450 Nr: 892-48.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que nesta data procedi o apensamentodeste incidente na ação 

penal correspoondente ID. 159773.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368712 Nr: 8911-04.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls. 18/19.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Para audiência de conciliação designo o dia 2/09/2014 às 15h50min.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 339681 Nr: 21317-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cumpra-se o decisum retro com a urgência que o caso requer.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366027 Nr: 5917-03.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Cristine Vieira da Cunha encaminhado pela Autoridade Policial.Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido 

em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a um salário mínimo, que para o momento me parece o 

montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06). Os alimentos provisionais fixados nesta decisão terão 

validade por 30 dias, contados da data de juntada do mandado de 

intimação da vítima devidamente cumprido, caso não seja proposta ação 

principal (CPC, art. 806).®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em 

caso de descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas de 

urgência a ofendida:®Determino a recondução da ofendida e dos 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor.®Proíbo temporariamente a celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa 

autorização judicial. Posto isto, designo audiência de conciliação para o dia 

15/07/2014, às 13h30min.XVII.Para a defesa dos interesses da vítima 

nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365908 Nr: 5794-05.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Janaina Machado encaminhado pela Autoridade Policial, já tendo sido 

parcialmente apreciada pelo juízo plantonista.Posto isto, em consonância 

com os fundamentos retro expendidos, defiro os pedidos não apreciados 

pelo juízo plantonistas e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão..XI.Proceda-se a devida 

inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XII.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XIII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.XIV.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XV.Tendo em vista a urgência 

da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja realizado 

pelo Oficial de Justiça plantonista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332214 Nr: 12693-87.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão de fl. 62, abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341510 Nr: 1294-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.
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II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361582 Nr: 611-53.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

IV. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pelo autoridade 

policial.

V. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionado ao mesmo fato.

VI. Em caso de negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que 

proceda e remessa do inquérito policial relacionado os fotos deste auto de 

prisão devidamente concluído.

VII. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366856 Nr: 6818-68.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Lucimara Martins encaminhado pela Autoridade Policial.Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido em 

comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas protetivas:Medidas 

destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, 

de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Após o transcurso 

do prazo de trinta dias, certifique-se se foi proposta a ação civil principal. 

Sendo negativa a certidão, intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública 

Cível para que proponha a ação principal, sob pena de revogação da 

medida protetiva cautelar deferida, conforme estatui o art. 808, inc. I, do 

CPC .IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso de 

descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Intime-se o agressor para 

que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. Conste no 

mando advertência de que se trata de medida acautelatória e que lhe 

serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por intermédio 

de advogado ou da Defensoria Pública, se necessário.XI.Proceda-se a 

devida inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da 

Lei n. 11.340/06.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367078 Nr: 7051-65.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Keite Barbosa Oliveira encaminhado pela Autoridade Policial..Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido em 

comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas protetivas:Medidas 

destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, 

de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Tendo em vista que 

foi aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre 

essa providência.IX.Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que 

se trata de medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da 

Defensoria Pública, se necessário.X.Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XI.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.XIII.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361468 Nr: 474-71.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

II. Aguardem-se os autos na Secretaria até a solenidade designada.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333166 Nr: 13728-82.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337437 Nr: 18561-46.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA
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 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341439 Nr: 1217-18.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335099 Nr: 15985-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVANE VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 15734-62.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 162715 Nr: 10043-38.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Em aditamento a decisão de fl. 27, para audiência de conciliação designo 

o dia 13 de agosto de 2014, às 15h20min. Intimem-se as partes.

II. Expeça-se carta precatória, conforme pugnado pelo parquet à fl. 25.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368149 Nr: 8246-85.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Suspendo a posse e 

restrinjo o porte de armas do agressor.®Afasto o agressor do lar ou local 

de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Tendo em vista que 

foi aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre 

essa providência.IX.Tendo sido suspenso o porte de armas do agressor, 

comunique-se ao órgão competente nos termos da Lei n. 10.826/03 para 

as providências devidas, caso o ofensor possua registro e porte de 

arma.X.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a 

cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XI.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XII.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XIII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362856 Nr: 2118-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VQDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332214 Nr: 12693-87.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363394 Nr: 2760-22.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 339681 Nr: 21317-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cumpra-se o decisum retro com a máxima urgência.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360544 Nr: 23325-41.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Diante da certidão do Sr. Meirinho, intimem-se as partes por edital.

II. Após a intimação das partes por edital, caso não seja ajuizada a ação 

principal em trinta dias, volvam-me conclusos para extinção do feito.

III. Oficie-se à Autoridade Policial requisitando informações, no prazo de 

cinco dias, sobre o inquérito policial referente ao B.O. n. 2013.334393.

 IV. A presente decisão servirá como ofício.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335262 Nr: 16141-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 15745-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA PACHECO BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VORQUETI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358942 Nr: 21328-23.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 15745-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA PACHECO BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VORQUETI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345209 Nr: 5567-49.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria de Carvalho Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359850 Nr: 22479-24.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO, MBMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368338 Nr: 8494-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367078 Nr: 7051-65.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333166 Nr: 13728-82.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro a cota Ministerial retro.

II. Para audiência preliminar designo o dia 27 de junho de 2014, às 

14h00min. Intime-se a vítima.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 145013 Nr: 12441-89.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Cumpra-se o despacho retro com urgência.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366027 Nr: 5917-03.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368237 Nr: 8345-55.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368338 Nr: 8494-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 15745-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA PACHECO BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VORQUETI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.
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V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331351 Nr: 11704-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Vistos etc.

I. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321705 Nr: 750-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado desde então, sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

III. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

IV. Após, conclusos.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336230 Nr: 17280-55.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RCDS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366027 Nr: 5917-03.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147313 Nr: 14515-19.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323797 Nr: 3078-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312831 Nr: 11286-80.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.
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V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9741-38.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341060 Nr: 815-34.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356002 Nr: 17881-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AKRMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361468 Nr: 474-71.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323928 Nr: 3238-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340107 Nr: 21721-79.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147313 Nr: 14515-19.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321705 Nr: 750-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331351 Nr: 11704-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333166 Nr: 13728-82.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358942 Nr: 21328-23.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363507 Nr: 2889-27.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368149 Nr: 8246-85.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377168 Nr: 18634-47.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362976 Nr: 2252-76.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368338 Nr: 8494-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 15745-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA PACHECO BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VORQUETI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331886 Nr: 12350-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333837 Nr: 14394-83.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340941 Nr: 681-07.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA
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 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341439 Nr: 1217-18.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364098 Nr: 3688-70.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364599 Nr: 4330-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365908 Nr: 5794-05.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371885 Nr: 12602-26.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372088 Nr: 12847-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313578 Nr: 12175-34.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316949 Nr: 16129-88.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FNFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317915 Nr: 17187-29.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.
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V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318503 Nr: 17956-37.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FJSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325926 Nr: 5534-93.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335308 Nr: 16176-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 339681 Nr: 21317-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340600 Nr: 296-59.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341510 Nr: 1294-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368443 Nr: 8615-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376001 Nr: 17331-95.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335349 Nr: 16247-30.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357889 Nr: 20066-38.2013.811.0042

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

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353541 Nr: 15084-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341060 Nr: 815-34.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362976 Nr: 2252-76.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368338 Nr: 8494-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359850 Nr: 22479-24.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO, MBMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que as requeridas apesar de intimadas/citadas não apresentram 

resposta até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341060 Nr: 815-34.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325926 Nr: 5534-93.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340600 Nr: 296-59.2013.811.0042

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

 PARTE AUTORA: CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376001 Nr: 17331-95.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321705 Nr: 750-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331351 Nr: 11704-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363507 Nr: 2889-27.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368149 Nr: 8246-85.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147313 Nr: 14515-19.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 
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trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333166 Nr: 13728-82.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377168 Nr: 18634-47.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317915 Nr: 17187-29.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318503 Nr: 17956-37.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FJSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341439 Nr: 1217-18.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358942 Nr: 21328-23.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301853 Nr: 19029-78.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 
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conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335850 Nr: 16845-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363394 Nr: 2760-22.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364266 Nr: 3886-10.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367078 Nr: 7051-65.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 162715 Nr: 10043-38.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356207 Nr: 18118-61.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330588 Nr: 10859-49.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336978 Nr: 18081-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.
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I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366856 Nr: 6818-68.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335431 Nr: 16373-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOURDES DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL LIMA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372196 Nr: 12963-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364423 Nr: 4090-54.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360544 Nr: 23325-41.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335911 Nr: 16931-52.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363394 Nr: 2760-22.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301853 Nr: 19029-78.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 
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conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367078 Nr: 7051-65.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333699 Nr: 14305-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFVN, SVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337437 Nr: 18561-46.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335262 Nr: 16141-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335850 Nr: 16845-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364266 Nr: 3886-10.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340107 Nr: 21721-79.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 145013 Nr: 12441-89.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 
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mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323345 Nr: 2589-36.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332834 Nr: 13324-31.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362856 Nr: 2118-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VQDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359850 Nr: 22479-24.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO, MBMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno as rés ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar as rés ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336230 Nr: 17280-55.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RCDS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 15745-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA PACHECO BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VORQUETI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368706 Nr: 8899-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163580 Nr: 10898-17.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161501 Nr: 8833-49.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345796 Nr: 6241-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323863 Nr: 3143-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338784 Nr: 20303-09.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363341 Nr: 2700-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 338785 Nr: 20118-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366221 Nr: 6119-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323797 Nr: 3078-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323928 Nr: 3238-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344806 Nr: 5069-50.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA DE LARA, ANA FERREIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR FERREIRA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362702 Nr: 1912-35.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338500 Nr: 19846-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANE PALÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 
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necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 15734-62.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335099 Nr: 15985-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVANE VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353396 Nr: 14914-09.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355996 Nr: 17869-13.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LHMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167749 Nr: 15049-26.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9741-38.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312831 Nr: 11286-80.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 
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favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361468 Nr: 474-71.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360958 Nr: 23842-46.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305802 Nr: 3894-89.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324327 Nr: 3705-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326226 Nr: 5914-19.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332214 Nr: 12693-87.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332214 Nr: 12693-87.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 
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necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337675 Nr: 18828-18.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331886 Nr: 12350-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333837 Nr: 14394-83.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335349 Nr: 16247-30.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 339681 Nr: 21317-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353541 Nr: 15084-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357889 Nr: 20066-38.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 91812 Nr: 272-41.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIR DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - UNIJURIS/UNIC

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Acir Dias de Andrade Filiação: , brasileiro(a), 

convivente, aposentada, Endereço: Rua 08 - Qda 08 - Casa 78, Bairro: 

Jardim Eldorado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Diante do exposto, estando comprovado a 

materialidade e a autoria dos crimes reportados nos autos, julgo 

PROCEDENTE a denúncia para condenar ACIR DIAS DE ANDRADE, 

brasileiro, separado, carpinteiro e pedreiro, nascido aos dias 12/12/1947, 

natural de Governador Valadares/MG, filho de Cezario Dias de Andrade e 

Joana Francisca de Assunção, residente na Rua 08, quadra 08, casa 78, 

bairro Jardim Eldorado, Cuiabá/MT, nas sanções do art. 129, § 9º do 

Código Penal, com a nova redação outorgada pela Lei nº 11.340/06.DA 

DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o delito de lesão corporal, 

quando praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, nos termos 

do art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação da Lei 

11.340/2006.Inexistem no presente caso, excludentes ou exculpantes. 

Consta nos autos que o réu é primário, conforme certidão de fl. 73. Assim, 

considero favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código 

Penal, razão pela qual, fixo a pena base, no mínimo legal, ou seja, 03 (três) 

meses de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas, como também inexistem no presente caso, causas 

de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena 

aplicada em definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente para a reprovação e punição do crime.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal. Presente a hipótese de art. 44, CP, substituo a 

pena aplicada pela prestação de serviço em entidade social sem fins 

lucrativos a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal (art. 66, inc. V, 

alínea “a”, Lei 7.210/84). Observe-se a detração penal.Às fls. 14 e 23 

constata-se que o réu pagou fiança. Nos termos do art. 344 do CPP, caso 

o réu, condenado, não se apresentar à prisão, perderá o valor da fiança, 

devendo este ser revertido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 345 

do CPP. Desta forma, certifique-se a apresentação do réu à prisão, caso 

positivo restitua-se o valor pago a título de fiança; caso negativo, o valor 

deverá ser revertido ao Tesouro Nacional.Transitada em julgado, oficie-se 

a Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88),forme-se o PEP e remetam-se os 

autos à Vara de Execução Penal, escrevendo-seo nome do réu no rol dos 

culpados.Isento o acusado do pagamento de custas processuais, por ser 

pobre na forma da lei.Intime-se imediatamente a ofendida sobre o teor da 

presente decisão, segundo exigência contida no art. 21 da lei 

11.340/06.Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de fevereiro de 2009. Gleide Bispo Santos.Juíza 

Auxiliar de Entrância Especial

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9741-38.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Vanessa Bonfocchi Medeiros Regner, Cpf: 

419.146.512.00, Rg: 373.32.363-3 SSP MT Filiação: Neuza Maria Bonfocchi 

de Oliveira Medeiros e José Oliveira Medeiros, data de nascimento: 

13/02/1972, brasileiro(a), natural de Presidente prudente-SP, casado(a), 

fisioterapeuta, Endereço: Rua 100, Bloco V 1, Aptº 34 - Residencial Nova 

Esperança, Bairro: Recanto dos Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcos Vinicius Regner Filiação: Maria do Carmo Regner e 

Valter Alfredo Regner, brasileiro(a), casado(a), dentista, Endereço: Rua 

Joaquim Murtinho - Cop - Centro Odontológico do Povo, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312831 Nr: 11286-80.2011.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maissa Fernanda da Silva Stropa, Rg: 16295340 

SSP MT Filiação: Antonio de Almeida Stropa e Nircina dos Santos Silva 

Stropa, data de nascimento: 11/06/1989, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua Sd, Nº 12, Qd. 42, 

Bairro: Jardim Paula 1, Cidade: Varzea Grande-MT

Requerido(a): Jean Humberto da Silva Stabilito, Rg: 2099291 SSP MT 

Filiação: Humberto Stabilito Filho e Ilzalene Maria da Silva Strabilito, data de 

nascimento: 09/05/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua Napoleão José da Costa, Nº 151, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331128 Nr: 11447-56.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES RENATO CAMPOS 

DOS SANTOS

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Patricia Gonçalves Queiroz, Cpf: 005.030.981.16, 

Rg: 144.1510-0 SSP MT Filiação: Duvanil Padilha Queiroz e Paulo 

Gonçalves de Queiroz, data de nascimento: 16/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), diarista, Endereço: Rua da Saudade, 

507, Bairro: Bosque da Saúde Ii.tel: 9965-4179 e 9303-0678, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Josemar Rodrigues de Souza Silva, Cpf: 698.672.401.20, 

Rg: 119.42.894 SSP MT Filiação: Lindinalva Rodrigues de Souza Silva e 

João Socorro da Silva, data de nascimento: 13/04/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), cozinheiro, Endereço: Rua Mambai, 67, 

Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 
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dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345796 Nr: 6241-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eva Maria da Silva, Cpf: 02229804197, Rg: 

04761910 SSP MT Filiação: Luiz Francisco Paulo e Maria Antonia de 

Almeida, data de nascimento: 28/07/1943, brasileiro(a), natural de 

Sacramento-MG, casado(a), aposentada, Endereço: Rua Guanabara, 05, 

Qdra 157, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jackson da Silva, Cpf: 01424531101, Rg: 16418484 SSP MT 

Filiação: Elenir Maria da Silva, data de nascimento: 01/04/1987, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, 

Endereço: Rua 55, Qd. 210 Nº 12, Bairro: Altos da Serra, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366221 Nr: 6119-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Juliana Alves da Silva, Rg: 1436151-5 SSP MS 

Filiação: Urias Bom Despacho e Silva e Maria de Fatima Alves Barbosa, 

data de nascimento: 12/07/1985, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), diarista, Endereço: Rua 01 , 20 Quadra 02, Bairro: Novo 

Milenium, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcos da Silva Canette Filiação: , data de nascimento: 

01/10/1975, brasileiro(a), , Endereço: Rua 33 , 66, Bairro: São João Del 

Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Martinho Aparecido da Silva, Cpf: 018.040.661-25, Rg: 

183570712 SSP MT Filiação: Maria Rita da Silva, data de nascimento: 

01/10/1975, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciante- 

motorista, Endereço: Rua 26 V-a Casa 30, Bairro: São Joao Del Rey, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362702 Nr: 1912-35.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sandra Rosa Pinheiro dos Santos, Rg: 17076579 

SSP MT Filiação: Severino dos Santos e Natalina Pinheiro da Silva, data de 

nascimento: 30/03/1979, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

auxiliar de limpeza, Endereço: Rua A, Nº 09, Qdra 16, Bairro: São Gonçalo, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Antônio de Castro Oliveira, Cpf: 53771311187, Rg: 

0789877-0 SSP MT Filiação: Ivo Dias de Oliveira e Enodina de Castro 

Oliveira, data de nascimento: 15/08/1971, brasileiro(a), natural de Santo 

antônio do leverger-MT, casado(a), açougueiro, Endereço: Rua O, Quadra 

13, Casa 45, Bairro: São Gonçalo ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 
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expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355598 Nr: 17445-68.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clara Yara de Figueiredo 

Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adriana Rodrigues da Silva, Cpf: 95055029153, Rg: 

1389435-8 SSP MT Filiação: Ari Rodrigues da Silva e Ana Maria Paez da 

Silva, data de nascimento: 11/12/1980, brasileiro(a), natural de Capão 

bonito-SP, solteiro(a), assessora, Endereço: Rua Consolação, Nº 21, 

Bairro: Coophema, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Rafael Azevedo Barbosa, Cpf: 045.432.449-90 Filiação: 

Homero Antonio da Silva Barbosa e Maura Pereira de Azevedo, data de 

nascimento: 23/11/1983, brasileiro(a), natural de Rio de janeiro-RJ, 

solteiro(a), téc. segurança, Endereço: Av Brasil, Apto 101, Torre J -, 

Bairro: Morada do Ouro, Cidade: Cuiabá/ Cond. Morada do Parque-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363341 Nr: 2700-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Kedma Daysa Vieira de Moraes, Cpf: 

027.399.751-39, Rg: 20106203 SSP MT Filiação: Jaime Asssis de Moraes e 

Alessandra Vieira de Moraes, data de nascimento: 05/01/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Sergipe , 15 

Qudra 108, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jovino Gomes Bezerra, Cpf: 383.871.827-53, Rg: 288286 

Filiação: Jose Job Bezerra e Maria Lucia Bezerra, data de nascimento: 

21/11/1949, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), Endereço: Rua 

C-16 Nº 16 , Morada do Ouro, Bairro: Setor Centro Norte, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
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para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323863 Nr: 3143-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Alessandra Regina Marques Bueno, Rg: 682.2690 

SSP MT Filiação: Lindalva Marques Bueno e Benedito Pereira Bueno, data 

de nascimento: 17/12/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

funcionária pública estadual], Endereço: Rua Moji das Cruzes, N º 17, Qd 

14, Bairro: Cpa 01, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Anderson Marques de Almeida, Rg: 112.45.751 SSP MT 

Filiação: Marlene Marques de Souza e Amintas Pereira de Almeida, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), autônomo, Endereço: Rua 

Projetada 25 Casa 05 Qda 05, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338784 Nr: 20303-09.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Valdicleia Santos da Luz, Rg: 12351679 SSP MT 

Filiação: Ataide da Luz e Valdimira Francisca Santos da Luz, data de 

nascimento: 04/03/1982, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 385 de 939



engenheira florestal, Endereço: Rua Independencia, Residencial Poral do 

Rio Bloco D Apto 404, Bairro: Alameda, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Joao dos Santos Junior Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), trabalha com sistema de monitoramento, Endereço: 

Rua Tancredo Neves N. 716, Bairro: Jardim Tropical, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167749 Nr: 15049-26.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ana Carolina Ribeiro Britta, Cpf: 052.895.339-74, 

Rg: 9.704.120-2 SSP PR Filiação: Mauro Antonio Britta e Rosani Ribeiro 

Britta, data de nascimento: 15/03/1980, brasileiro(a), natural de Cambé-PR, 

solteiro(a), pessoa especial, Endereço: Av. Issac Povoas, Casa 586, Edif. 

Wallstret, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Mauro Antonio Britta, Cpf: 27519708934, Rg: 872748 PM MT 

Filiação: Euclides Britta e Virginia Verderose Britta, data de nascimento: 

28/09/1951, brasileiro(a), natural de Ibiporã-PR, casado(a), coronel da pm 

aposentado, Endereço: Rua Dr. Luis Castro Pereira, Nº 115, Bairro: Cidade 

Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 
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portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338785 Nr: 20118-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Katielli Cristiane Amorim da Silva, Rg: 22479252 SSP 

MT Filiação: Ronei Reis da Silva e Lucila de Fatima Peres de Amorim, data 

de nascimento: 09/05/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

do lar, Endereço: Rua 01, Quadra G, Lote 09, Bairro: São Sebastiao, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Unerison Henrique de Souza, Rg: 22850554 SSP MT 

Filiação: Adilson Moise de Souza e Tereza Henrique de Souza, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), pinto, Endereço: Rua B, 

Quadra 11 N 27, Bairro: Nova Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333699 Nr: 14305-60.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFVN, SVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Ney Fátima Vital Neves, Cpf: 209.631.571-91, Rg: 

2622807 SSP MT Filiação: Araci Vital Neves e Nilo Neves, data de 

nascimento: 15/06/1955, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Barão de 

Melgaço , 2523, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Sebatião Vital Neves Filiação: Araci Vital Neves e Nilo 

Neves, data de nascimento: 11/09/1953, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua Barão de Melgaço , 2523, Bairro: Centro Sul, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 
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PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335911 Nr: 16931-52.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Anderson Gomes de Souza, Cpf: 003.095.641-23, 

Rg: 884.751 PM MT Filiação: Juracy Dias de Souza e Altina Gomes de 

Souza, data de nascimento: 28/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, policial militar - soldado, Endereço: Batalhão da 

Rotam, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 
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comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335850 Nr: 16845-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Eberson de Arruda Paula, Cpf: 02380736103, Rg: 

1677522-8 SSP MT Filiação: Erzito José de Paula e Maria das Graças 

Arruda Paula, data de nascimento: 09/10/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, soldador, Endereço: Rua 18, Quadra 112, N. 30, 

Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 
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vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas in

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338500 Nr: 19846-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANE PALÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Flavia Oliveira dos Santos, Cpf: 025.127.541-89, 

Rg: 17755166 SSP MT Filiação: Clemento Vieira dos Santos e Santilia 

Oliveira dos Santos, data de nascimento: 10/03/1990, brasileiro(a), natural 

de Juscimeira-MT, convivente, estudante, Endereço: Rua 07, Nº 23, Qda. 

16, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Carlos Adriane Palácio, Cpf: 69836698191, Rg: 11847646 SJ 

MT Filiação: Ataídes Palácio e Eva Soares Palácio, data de nascimento: 

15/12/1980, brasileiro(a), natural de Ji paraná-RO, divorciado(a), gerente 

de caixa mercado, Endereço: Av. Niwton Rabello de Castro, 28, Próx. A 

Rua 28, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338500 Nr: 19846-74.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANE PALÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Flavia Oliveira dos Santos, Cpf: 025.127.541-89, 

Rg: 17755166 SSP MT Filiação: Clemento Vieira dos Santos e Santilia 

Oliveira dos Santos, data de nascimento: 10/03/1990, brasileiro(a), natural 

de Juscimeira-MT, convivente, estudante, Endereço: Rua 07, Nº 23, Qda. 

16, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Carlos Adriane Palácio, Cpf: 69836698191, Rg: 11847646 SJ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 390 de 939



MT Filiação: Ataídes Palácio e Eva Soares Palácio, data de nascimento: 

15/12/1980, brasileiro(a), natural de Ji paraná-RO, divorciado(a), gerente 

de caixa mercado, Endereço: Av. Niwton Rabello de Castro, 28, Próx. A 

Rua 28, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332214 Nr: 12693-87.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Angélica Brito da Cruz, Cpf: 03721266188, Rg: 

18892736 SSP MT Filiação: Maurício da Cruz e Izabel Brito Gonçalves, data 

de nascimento: 22/2/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar, Endereço: Rua N, Qd. 15, Casa 23, Bairro: São Gonçalo ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Evanio Grey da Silva, Cpf: 551.711.681-72, Rg: 08614300 

SSP MT Filiação: Plácido da Silva e Julita da Silva, data de nascimento: 

2/3/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), técnico industrial

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 
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o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353396 Nr: 14914-09.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosely do Carmo Bueno, Cpf: 776.641.591-72, Rg: 

0561742-1 SSP MT Filiação: Ursulina do Carmo Bueno, data de 

nascimento: 17/08/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

beneficiario inss, Endereço: Rua Principal , 143 / Fone 65 9294 9594, 

Bairro: Jardim Ubirajara, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Redentor Espinosa Neto, Rg: 6534554 SSP MT Filiação: 

Roberto Espinosa e Maria Lourença Baca, data de nascimento: 

03/08/1966, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Nossa Srª Aparecida, N° 99 Ponto de Ref. Casa de Dona 

Lourença, Bairro: Jardim Ubirajara, Cidade: Cuiabá/ Casa de Dona 

Lourença-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353396 Nr: 14914-09.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosely do Carmo Bueno, Cpf: 776.641.591-72, Rg: 

0561742-1 SSP MT Filiação: Ursulina do Carmo Bueno, data de 

nascimento: 17/08/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

beneficiario inss, Endereço: Rua Principal , 143 / Fone 65 9294 9594, 

Bairro: Jardim Ubirajara, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Redentor Espinosa Neto, Rg: 6534554 SSP MT Filiação: 

Roberto Espinosa e Maria Lourença Baca, data de nascimento: 

03/08/1966, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Nossa Srª Aparecida, N° 99 Ponto de Ref. Casa de Dona 

Lourença, Bairro: Jardim Ubirajara, Cidade: Cuiabá/ Casa de Dona 

Lourença-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 
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LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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Intimando:Requerente: Adriana da Costa Ferreira, Cpf: 030.997.401-10, 

Rg: 1827326-2 SSP MT Filiação: Maria da Costa Ferreira, data de 

nascimento: 9/6/1983, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, convivente, 

diarista, Endereço: Rua Araguainha , Quadra 02 , Lote 06, Bairro: Jardim 

Itapuã, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Manoel Paulino da Silva Filiação: Benedito Felis da Silva e 

Maria Antonia da Silva, data de nascimento: 29/4/1963, brasileiro(a), 

convivente, pedreiro, Endereço: Rua Araguainha , Quadra 02 , Lote 06, 

Bairro: Jardim Itapuã, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.
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Intimando:Requerido(a): Lourival Junior Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a)

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 
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porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processua
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Intimando:Requerido(a): Ezio Claudio do Nascimento, Cpf: 695.074.491-91, 

Rg: 1127125-6 SSP MT Filiação: Azizi Claudio do Nascimento e Sebastiana 

da Silva Nascimento, data de nascimento: 05/06/1980, brasileiro(a), , 

vigilante

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 
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vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente d
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 
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família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente d

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361582 Nr: 611-53.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Erivanio Santos Farias, Cpf: 090.627.714-08, Rg: 

2718887-6 SSP MT Filiação: Benedito Marinho de Farias e Maria Salete dos 

Santos, data de nascimento: 12/02/1990, brasileiro(a), natural de Santana 

do ipanema-AL, convivente, pedreiro, Endereço: Rua S, S/n Prox. Ao 

Bairro Canjica, Bairro: Canjica/portal do Bosque, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 302872 Nr: 599-44.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo José da Silva, Cpf: 365.510.968-75, Rg: 

460534403 SSP SP Filiação: Maria Helena da Conceição da Silva e Pedro 

José da Silva, data de nascimento: 02/04/1987, brasileiro(a), natural de 

São paulo-SP, solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua General Mello, Nº 530, 

Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas i

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360544 Nr: 23325-41.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Marcos Vinicius Oliveira Nascimento, Rg: 

1747811-1 SSP MT Filiação: Edilson Marques Nascimento e Claudineia de 

Oliveira Isidro, data de nascimento: 19/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Brasil, Nº 08, Qdra 73 Ou Qda 79, 

Bairro: Doutor Fabio ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 
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efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364423 Nr: 4090-54.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Vanei Pereira da Silva Filiação: Jose Maria Pereira 

da Silva e Maria das Dores Silva, data de nascimento: 28/04/1974, 

brasileiro(a), natural de Londrina-PR, solteiro(a), borracheiro, Endereço: 

Rua 17, Quadra 15, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá / Atualmente 

Presidio Carumbé-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 
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parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas pr

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364266 Nr: 3886-10.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jodson Auxiliador Silva Rodrigues Filiação: Lenilza 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 17/01/1988, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Copacabana , 05, Bairro: Três Poderes, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 
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Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357889 Nr: 20066-38.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jodson Auxiliador Silva Rodrigues Filiação: Lenilza 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 17/01/1988, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Copacabana , 05, Bairro: Três Poderes, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 
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sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão t

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335349 Nr: 16247-30.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Diego Rafael Conceição Silva, Cpf: 028.19360130, 

Rg: 193327226 SSP MT Filiação: Luiz Carlos Conceição da Silva e Marlene 

Foscarini, data de nascimento: 08/09/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), mototaxista, Endereço: Rua A, Qdra 06, Casa 17, 

Bairro: Jardim Mossoró, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 
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preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não ap

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365908 Nr: 5794-05.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Willian Pereira de Almeida, Cpf: 800.054.701-53, 

Rg: 1019090-2 SSP MT Filiação: Eupídio João de Almeida e Edith Pereira de 

Almeida, data de nascimento: 26/08/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, frentista, Endereço: Rua das Orquideas, Nº 112, 

Bairro: Paiaguás ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas in

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335308 Nr: 16176-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO
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Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jovelino da Silva Pedroso, Rg: 11856530 SSP MT 

Filiação: Josefa da Silva Pedroso, data de nascimento: 24/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, convivente, 

jardineiro, Endereço: Rua Cordobe, 101, Bairro: Planalto, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316949 Nr: 16129-88.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FNFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Marcos Antonio da Silva, Cpf: 85052280149, Rg: 

11688920 SSP MT Filiação: Adevair Rita da Silva e Valdomiro Claro da 

Silva, data de nascimento: 14/07/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 25 Nº 39 Qda 10, Bairro: Tres Barras, 

Cidade: Cuiabá.-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 
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quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341510 Nr: 1294-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Uianã Araújo de Oliveira, Rg: 25844504 SSP MT 

Filiação: Édio Pontes e Asini Nazaré Araújo, data de nascimento: 

18/12/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, 

Endereço: Rua H, Nº 22, Bairro: Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 
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de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313578 Nr: 12175-34.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jhonny Remmy Barcelo Borges de Andrade, Cpf: 

007.857.071-90, Rg: 1576961-5 SSP MT Filiação: Paulo Cezar de Andrade 

e Sônia Maria Barcelo Borges, data de nascimento: 24/01/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: 

Rua 26 , Quadra 136 , Casa 10,, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 
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autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335262 Nr: 16141-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Rodrigo dos Santos Proença, Cpf: 01877982148, 

Rg: 17140633 SSP MT Filiação: Edmilson de Tal e Iolanda de Tal, data de 

nascimento: 01/08/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Endereço: Rua Fenelon Muller, 328, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 
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intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

ma

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368443 Nr: 8615-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jesse Gonçalves Ramos, Cpf: 009.764.621-09, 

Rg: 15925366 SSP MT Filiação: Jamil Gonçalves de Oliveira Ramos e 

Marilza Ou Mariuza Gonçalves de Oliveira Ramos, data de nascimento: 

18/04/1983, brasileiro(a), natural de Araputi-PR, solteiro(a), pintor/lavador 

de carros, Endereço: Rua Sergipe, Nº 678, Bairro: São José, Cidade: 

Nobres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 
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11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamen

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368443 Nr: 8615-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jesse Gonçalves Ramos, Cpf: 009.764.621-09, 

Rg: 15925366 SSP MT Filiação: Jamil Gonçalves de Oliveira Ramos e 

Marilza Ou Mariuza Gonçalves de Oliveira Ramos, data de nascimento: 

18/04/1983, brasileiro(a), natural de Araputi-PR, solteiro(a), pintor/lavador 

de carros, Endereço: Rua Sergipe, Nº 678, Bairro: São José, Cidade: 

Nobres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamen

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371885 Nr: 12602-26.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jairo Alt da Silva, Cpf: 20915489104, Rg: 1114395 

SSP MT Filiação: Abalem Domingos da Silva e Maria de Lourdes Alt da 

Silva, data de nascimento: 03/09/1959, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), Endereço: Rua do Pequi N° 100 Apto 02, Bairro: 

Poção, Cidade: Cuiabá-MT
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proce

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364599 Nr: 4330-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Erivelton de Jesus, Rg: 190.86.431 Filiação: Edair 

de Jesus Lete e Darlete Rodrigues de Moraes, data de nascimento: 

07/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante pintor, 

Endereço: Rua A, Casa 07, Bairro: Jardim Mariana, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 
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PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364098 Nr: 3688-70.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Vagner da Luz Costa, Rg: 22749128 SSP MT 

Filiação: Valdinei Ribeiro da Costa e Elizangela da Cruz Gonçalves, data de 

nascimento: 29/05/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

autonomo, Endereço: Avenida Antonio Paes de Barros, Bairro: 689, 

Cidade: Santa Izabel-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 
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manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proc

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372088 Nr: 12847-37.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Uellinton Moraes Santos Fernandes, Rg: 19176937 

ssp MT Filiação: Higson Santos Fernandes e Dalva de Moraes, data de 

nascimento: 09/06/1988, brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, 

convivente, Endereço: Rua Barão de Poconé, 504, Bairro: Centro, Cidade: 

Poconé-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 
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caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340941 Nr: 681-07.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Nayara Sales Gerin Silva Filiação: Sonia Maria 

Gerin e Marcos Aurelio da Silva, data de nascimento: 12/08/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), garçonete, Endereço: Rua 

Piratininga, Nº 77, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 
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que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368237 Nr: 8345-55.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Suelen Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua O , 

Quadra 2-A Em Frente São Bar do Dede, Bairro: Jardim Vitoria, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais ex

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336661 Nr: 17777-69.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Thiago Pedro Costa, Rg: 378890219 SSP MT 

Filiação: Dailson Martins Costa e Marli Aparecida Costa, data de 

nascimento: 29/10/1985, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, solteiro(a), 

Endereço: Rua 06, Nº 217, Qdra 17, Bairro: Jardim Industriário, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retira

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356002 Nr: 17881-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AKRMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Zeca Urubu Filiação: , brasileiro(a),

 Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 
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poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.XXXII.Intimem

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331170 Nr: 11516-88.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Alexandre Jose dos Santos, Cpf: 08712994456, 

Rg: 0222848 SSP MT Filiação: Divarci Alexandre dos Santos e Maria 

Luzimar da Conceição, data de nascimento: 30/07/1988, brasileiro(a), 

natural de Roteiro-AL, convivente, mecânico, Endereço: Avenida Principal, 

Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 
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testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331170 Nr: 11516-88.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Alexandre Jose dos Santos, Cpf: 08712994456, 

Rg: 0222848 SSP MT Filiação: Divarci Alexandre dos Santos e Maria 

Luzimar da Conceição, data de nascimento: 30/07/1988, brasileiro(a), 

natural de Roteiro-AL, convivente, mecânico, Endereço: Avenida Principal, 

Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 
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possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358942 Nr: 21328-23.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neusa Rosa da Silva Santos, Rg: 11330538 SSP MT 

Filiação: João Pedro Souza e Ester R. da Silva, data de nascimento: 

15/4/1962, brasileiro(a), natural de Coribe-BA, convivente, do lar, 

Endereço: Rua 51, Quadra 192, N° 38, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ismael Fernando da Silva Filiação: Miguel Fernando da Silva 

e Assunciona Barreto da Silva, data de nascimento: 2/10/1954, 

brasileiro(a), natural de Peabiru-PR, convivente, auxiliar de serviços 

gerais, Endereço: Rua Newton Rabelo de Castro, Quadra 19, N° 21, Bairro: 

Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333166 Nr: 13728-82.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ana Paula Alves da Costa, Cpf: 042.188.441-00, 

Rg: 24790176 SSP MT Filiação: Geraldo Jackson da Costa e Hilda Alves da 

Costa, data de nascimento: 13/7/1994, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, 

Endereço: Rua 09, Nº 68, Quadra 19, Bairro: Osmar Cabral, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Alex Benedito Rodrigues de Miranda, Cpf: 028.396.901-60, 

Rg: 1.640.382-7 SSP MT Filiação: Luiz Rodrigues de Miranda e Maria 

Benedita Rodrigues, data de nascimento: 2/3/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, Endereço: Rua 29 Qd. 37 Nº 121, Bairro: 

Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147313 Nr: 14515-19.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Gleice Nonato de Arruda, Rg: 1615311-1 SSP MT 

Filiação: Maria Nonato de Arruda, data de nascimento: 2/9/1983, 

brasileiro(a), natural de Rio branco-AC, convivente, Endereço: R. 

Primavera , Qda 14, Casa S/nº, Bairro: Tancredo Neves, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Claudeomiro Brasileiro de Souza Lima, Cpf: 009.926.161-82, 

Rg: 1.339.150-9 SSP MT Filiação: Olavo Honorio de Lima e Maraia 

Aparecida de Souza, data de nascimento: 28/6/1984, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, encarregado, Endereço: R. Juina, Qda 14 Ou 

12. Casa 19,, Bairro: Tancredo Neves, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 
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Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376001 Nr: 17331-95.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Edna Andrade de Souza, Rg: 8241163 SSP 

MT Filiação: José Olávio de Souza e Maria Verdelina de Souza, data de 

nascimento: 2/5/1973, brasileiro(a), natural de Vicentina-MS, solteiro(a), 

doméstica, Endereço: Rua Nossa Senhora da Penha, Nº 307, Bairro: Altos 

da Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Francisco Sergio Araújo Veríssimo Filiação: Francisco 

Veríssimo e Maria Izamar Mota, data de nascimento: 9/4/1962, 

brasileiro(a), solteiro(a), mototaxista, Endereço: Rua Floriano Figueiredo, 

Nº 367, Bairro: Novo Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318503 Nr: 17956-37.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FJSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Francilene Jacimeire Santos Almeida, Cpf: 

035.871.121-50, Rg: 21818282 SSP MT Filiação: Jacinto de Almeida e 

Francisca Ramos dos Santos, data de nascimento: 31/1/1989, 

brasileiro(a), natural de Pocone-MT, convivente, domestica, Endereço: Rua 

Beco do Sabino , 135, Bairro: Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Paulo Roberto de Souza Filiação: Alarico de Souza e Vanilda 

Clarice Lourenço, data de nascimento: 23/2/1986, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, convivente, frentista, Endereço: Auto Posto Atacadão(rua 

Beco do Sabino, Nº 135, Bairro: Dispraiado (Oficina do Seu Jose), Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 
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concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325926 Nr: 5534-93.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Daiane Silva dos Passos, Rg: 2332480-5 Filiação: 

José Francisco dos Passos e Solange Marcia Augusto da Silva, data de 

nascimento: 13/11/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

feirante, Endereço: Rua 08, Qdra 15, Cs 19,, Bairro: Jardim Industriário ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Elinei Costa da Silva, Cpf: 042938911-61, Rg: 23262958 SSP 

MT Filiação: Iracema da Costa Moraes e Rui Xavier da Silva, data de 

nascimento: 9/5/1992, brasileiro(a), natural de Canabrava do norte-MT, 

solteiro(a), montador de pisos, Endereço: Rua 57, Qdra 226, Casa 12, 2ª 

Etapa, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 
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vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323345 Nr: 2589-36.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosimeire da Costa Estorilho, Cpf: 00455968160, 

Rg: 15360237 SSP MT Filiação: Levi Rodrigues Estorilho e Odete da Costa 

Estorilho, data de nascimento: 11/2/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 16, Qdra 32, Casa 11, Nº 

11, Cond.salvador Costa Marques, Bairro: São Sebastião, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Antônio Marcio Brune Pessoa, Cpf: 953.344.401-00, Rg: 

13424718 SSP MT Filiação: Mercilia Brune Pessoa e Itamar Alves Pessoa, 

data de nascimento: 26/11/1978, brasileiro(a), natural de Tuntum-MA, 

solteiro(a), auxiliar de produção, Endereço: Rua 16 , Nº 32 Quadra 32 - 

Res. Salvador, Bairro: São Sebastião, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 145013 Nr: 12441-89.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Cibele Auxiliadora dos Santos Figueiredo, Cpf: 

000.738.321-54, Rg: 1314409-0 SSP MT Filiação: Domingos Xavier de 

Figueiredo e Francisca Sales dos Santos, brasileiro(a), convivente, 

sevretária, Endereço: Rua U, Qd. 39, Cs. 29, Bairro: Nova Esperança I, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Cláudio Moreira da Silva Junior, Rg: 1683893-9 SSP MT 

Filiação: Claudio Moreira da Silva e Lindinalva Pereira de Souza, data de 

nascimento: 28/6/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

aux. caldeiras, Endereço: Rua Linha 04 - Chácara 04, Qd. 438, Bairro: 

Cinturão Verde- Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 
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processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362976 Nr: 2252-76.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Andreia Queiroz Afonso, Cpf: 705.914.661-04, Rg: 

13105205 SSP MT Filiação: Tereza Queiroz Afonso, data de nascimento: 

19/11/1981, brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, convivente, 

Endereço: Rua Marambaia 275, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Alisiandro Alvarenga Quintão, Rg: 9168254 SSP MT Filiação: 

Amarilio Acacio Quintão e Paula Morais de Alvarenga, data de nascimento: 

9/6/1974, brasileiro(a), natural de Santa maria de itabira-MG, solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua Maringa Bar do Mineiro, Bairro: Pedregal, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341439 Nr: 1217-18.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sandra Helena da Silva Ximenes Nascimento, Rg: 

0677591-8 SSP MT Filiação: Carlos Ximenes e Iracy da Silva Ximenes, data 

de nascimento: 8/4/1970, brasileiro(a), natural de Barrra do garças-MT, 

casado(a), zeladora, Endereço: Avenida Joao Gomes Sobrinho, N° 08, 

Bairro: Lixeira (Nos Fundos do Colégio Lápis de Cor), Cidade: Cuiabá/do 

Colégio Lápis de Cor)-MT
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Requerido(a): Getulio Frederico do Nascimento, Rg: 548.348-4 SSP MT 

Filiação: Possidonio Pascoal do Nascimento e Martinha Mendes do 

Nascimento, data de nascimento: 18/7/1967, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, casado(a), Endereço: Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, Nº 

1225, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368706 Nr: 8899-87.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Juliana Ferreira Fernandes Filiação: Joaquim Roque 

Fernandes e Lucelia Ferreira Silva, data de nascimento: 28/7/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua A1 , 

Quadra 30 , Casa 31 Res. Nova Canaã, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Romario Rodrigo Souza, Cpf: 028.940.561-09, Rg: 18037119 

SSP MT Filiação: Veraldino Teodoro de Souza, data de nascimento: 

4/3/1990, brasileiro(a), natural de Janauba-MG, solteiro(a), Endereço: Rua 

A 1, Qd 30, Casa 31, Bairro: Residencial Nova Canaã, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 
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em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326226 Nr: 5914-19.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Daianni Souza Soares, Rg: 17248540 SSP MT 

Filiação: Luis Mariano de Soares e Gorete Marciano de Souza, 

brasileiro(a), solteiro(a), aux. operacional, Endereço: Rua 54 , Quadra 32 , 

Casa 20, Bairro: Cpa iii - Setor iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Tonnidy Souza Soares Filiação: Goreth Marciana de Souza 

e Luiz Mariano Soares, brasileiro(a), solteiro(a), moto boy, Endereço: Rua 

54 , Quadra 32 , Casa 20 - Setor iii, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361468 Nr: 474-71.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Josiane Assis Santiago Correa, Cpf: 59457147120, 

Rg: 10075305 SSP MT Filiação: Jose Henrique Santiago e Berenice Luiza 

Assis Santiago, data de nascimento: 12/3/1975, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), vendedora, Endereço: Rua E, Nº 10, Qdra 11, 

Bairro: Senador Jonas Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jonil Rodrigues Correa, Rg: 6396461 SSP MT Filiação: 

Wilson da Silva Correa e Maria Benedita Rodrigues Correa, data de 

nascimento: 1/1/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

Endereço: Rua Confresa, Q. 13, Nº 16, Bairro: Doutor Fabio Leite, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
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para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163580 Nr: 10898-17.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adriana Fernandes Rodrigues, Cpf: 

023.661.441-05, Rg: 20284624 SSP MT Filiação: Lino Filho Rodrigues e 

Rosana Maria da Silva Fernandes, data de nascimento: 20/2/1992, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), atendente de 

papelaria, Endereço: Av. Dante Martins de Oliveira, Casa 05, Condomínio 

Planalto I, Bairro: Carumbé (F: 9202-4173 e 3632-8889), Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Max Pinheiro Bomfim, Cpf: 02412447144, Rg: 19595093 SSP 

MT Filiação: Altamir Alves de Bomfim e Adriana Pinheiro da Silva Bomfim, 

data de nascimento: 5/6/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), decorador, Endereço: Rua Comendador Henrique, N° 1145, 

Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323797 Nr: 3078-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joice Batista de Aguiar, Rg: 21360120 SSP MT 
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Filiação: Lourivaldo Gomes de Aguiar e Marina Batista de Aguiar, data de 

nascimento: 27/6/1992, brasileiro(a), natural de Santa rita-PB, casado(a), 

estudante, Endereço: Rua Lisboa, Nº 637, Bairro: Altos da Boa Vista, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Luis Augusto de Pinho Bandeira Filiação: Isabelto Silva 

Bandeira e Laurinda de Pinho Bandeira, data de nascimento: 31/7/1976, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), gari, Endereço: Rua 16 de 

Dezembro, Nº 06, Bairro: Altos da Boa Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305802 Nr: 3894-89.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jaqueline Sandra Calderon Heredia, Cpf: 

70119271150, Rg: 5380361 SSP MT Filiação: Joaquim Alfredo Calderon e 

Maria Del Carmen Heredia Garcia, data de nascimento: 29/10/1990, 

brasileiro(a), natural de Santa cruz de la sierra-BO, convivente, 

vendedora, Endereço: Rua São Francisco Nº 280, Bairro: Centro Norte, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Alexsandro Moreira de Sena, Rg: 365778187 SSP MT 

Filiação: Edgar Rodrigues de Sena e Maria de Anunciação Fernandes 

Moreira, data de nascimento: 14/1/1977, brasileiro(a), natural de 

Salvador-BA, convivente, mecãnico, Endereço: Rua Eng Ricardo Franco, 

Sala 01, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 426 de 939



que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 15734-62.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jucilene Vieira de Queiroz, Cpf: 721.495.071.53, 

Rg: 143.07.49-9 SSP MT Filiação: Lucio Walter Gonçalves de Queiroz e 

Ana Vieira da Cruz, data de nascimento: 18/1/1983, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, convivente, manicure, Endereço: Rua 315, Qd 103, 

Nº 37, Setor iii, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Josivane Vieira da Cruz, Cpf: 535.108.871-15, Rg: 

100.673.9-6 ssp MT Filiação: Josue Carvalho da Cruz e Ana Viera da 

Cruz, data de nascimento: 5/9/1973, brasileiro(a), natural de Pedra 

preta-MT, divorciado(a), aposentada, Endereço: R. 35, Quada 53, N° 356, 

Bairro: São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360958 Nr: 23842-46.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Nayane Costa Redez, Cpf: 023.681.761-28, Rg: 

1.816.116-2 SSP Filiação: Iremar Lebre Redez e Vanderleia Fernandes e 

Costa Redez, data de nascimento: 5/2/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Doutor Fabio Leite, 2º Etapa, 

Proximo Ao Bar Verde, Nº 23, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Rodrigo Dias Carvalho, Cpf: 051.056.241-81, Rg: 

2.332.887-8 Filiação: Jose Vicente de Carvalho e Jocineide Costa Dias, 

data de nascimento: 26/8/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Endereço: Doutor Fabio Leite Nº 23 ii Etapa, Bairro: Altos da 

Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 
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consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355996 Nr: 17869-13.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LHMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lucy Helena Monteiro Salgado Filiação: Edgar 

Monteiro Salgado e Benta Maria Nunes, data de nascimento: 30/12/1960, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), aposentada, Endereço: 

R. 80, Qd. 26, C. 28, Bairro: Cpa Iii, Setor I, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Eurides Antonio Correa Filiação: Benedito Antonio Correa e 

Josefa Olimpia Correa, data de nascimento: 27/5/1957, brasileiro(a), 

natural de Acorizal-MT, divorciado(a), aposentado, Endereço: R. 38, Q.47, 

C. 6,, Bairro: Cpa Iii, Setor iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161501 Nr: 8833-49.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Laryssa Millena Ribeiro Santos Filiação: Geraldo 

Pinheiro Neto Santos e Edilaine Ribeiro Amorim, data de nascimento: 

18/10/1997, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2460, Bairro: Carumbé, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Angela Maria da Cruz, Rg: 131184 SSP MT Filiação: Otávio 

Antonio de Souza e Clara Celice de Souza, data de nascimento: 18/9/1959, 

brasileiro(a), natural de Sandovalina-SP, casado(a), Endereço: Rua Bela 

Vista, 222, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362856 Nr: 2118-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VQDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Valdelice Quintino de Oliveira Santos, Rg: 

000718860 SSP MT Filiação: Elias de Oliveira e Creuza Quintino de Oliveira, 

data de nascimento: 3/8/1971, brasileiro(a), natural de Carapó-MS, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Vital Batista, Nº 381, Bairro: Poção, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Gilberto Getulio da Silva, Cpf: 30441510159, Rg: 03602540 

SSP MT Filiação: Getulio Marques da Silva e Enedina Julia de Jesus, data 

de nascimento: 20/4/1962, brasileiro(a), natural de Iporã-MT, convivente, 

Endereço: Rua Vital Batista, 381, Bairro: Poção, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 
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o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362856 Nr: 2118-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VQDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Valdelice Quintino de Oliveira Santos, Rg: 

000718860 SSP MT Filiação: Elias de Oliveira e Creuza Quintino de Oliveira, 

data de nascimento: 3/8/1971, brasileiro(a), natural de Carapó-MS, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Vital Batista, Nº 381, Bairro: Poção, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Gilberto Getulio da Silva, Cpf: 30441510159, Rg: 03602540 

SSP MT Filiação: Getulio Marques da Silva e Enedina Julia de Jesus, data 

de nascimento: 20/4/1962, brasileiro(a), natural de Iporã-MT, convivente, 

Endereço: Rua Vital Batista, 381, Bairro: Poção, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 169186 Nr: 16475-73.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação para os enhor 

meirinho como determinado pelo MM. Juiz, haja vista que em consulta ao 

Sistema Apolo não constatei o nome do Oficial de Justiça para quem foi 

distribuido o referido mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324327 Nr: 3705-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Francineide de Camargo Pereira, Rg: 23153580 SSP 

MT Filiação: Francisco Maximo Pereira e Rosimeire de Camargo, data de 

nascimento: 28/2/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua das Crianças - Chácara I, Bairro: Novo Paraíso, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Paulo Henrique de Souza, Cpf: 047.775.891-61, Rg: 
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2325643-5 SSP MT Filiação: Hilario Fernando de Almeida e Balbina de 

Souza, data de nascimento: 23/4/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), servente, Endereço: Rua Benedito de Souza, Quadra 40 (Ao 

Lado da Casa N° 7), Bairro: Novo Paraíso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335099 Nr: 15985-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVANE VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ana Vieira da Cruz, Rg: 0181482-6 ssp MT Filiação: 

Luiz de França Ribeiro e Candida Vieira de Lima, data de nascimento: 

2/2/1952, brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, viuvo(a), do lar, Endereço: 

Rua 35, Quadra 53, N° 356, Bairro: S. João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Josivane Vieira da Cruz, Cpf: 535.108.871-15, Rg: 

100.673.9-6 ssp MT Filiação: Josue Carvalho da Cruz e Ana Viera da 

Cruz, data de nascimento: 5/9/1973, brasileiro(a), natural de Pedra 

preta-MT, divorciado(a), aposentada, Endereço: R. 35, Quada 53, N° 356, 

Bairro: São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 
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em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368149 Nr: 8246-85.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jully Stefany do Carmo Rocha, Cpf: 00433972122, 

Rg: 1308657-0 SSP MT Filiação: Benedita Maria do Carmo Rocha, data de 

nascimento: 12/9/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

domestica, Endereço: Rua 417, Setor Iv, N] 08, Qd. 111, Bairro: Tijucal, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ricardo Ferreira da Silva Almeida, Rg: 3735943 SSP MT 

Filiação: Vanderlei Almeida da Silva e Dilvanete Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 17/1/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: Atualmente Preso No Centro de 

Ressocialização - Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ricardo Ferreira da Silva Almeida, Rg: 3735943 SSP MT 

Filiação: Vanderlei Almeida da Silva e Dilvanete Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 17/1/1990, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Endereço: Atualmente Preso No Centro de 

Ressocialização - Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368338 Nr: 8494-51.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Evanilda Rodrigues da Silva, Cpf: 788218431-49, 

Rg: 748632-4 SSP MT Filiação: Rubens Rodrigues da Silva e Berenice 

Pereira da Silva, data de nascimento: 25/12/1973, brasileiro(a), 

divorciado(a), Endereço: Rua Q , Quadra 09, Bairro: Parque Atalaia, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ademar David da Silva, Rg: 2587971 SSP MT Filiação: 

Manoel David da Silva e Alverina Aparecida Fidelis, data de nascimento: 

22/3/1964, brasileiro(a), divorciado(a), pintor, Endereço: Rua Q , 17 

Quadra 09, Bairro: Parque Atalaia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 
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portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334865 Nr: 15733-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA PEREIRA 

DAMASCENO

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ediani Nunes dos Santos Pena Filiação: Aecio 

Cassiano dos Santos e Candida Nunes da Silva, data de nascimento: 

30/12/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), babá, 

Endereço: Rua Pres. João Goulart , 589, Bairro: Sta Izabel, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Sérgio Pena da Silva Filiação: Ivo Pena da Silva e Cleuza 

Pereira da Silva, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, , técnico em 

eletricidade, Endereço: Rua Pres. João Goulart , 721, Bairro: Sta Izabel, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340107 Nr: 21721-79.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VWDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Edcreia Aliberto, Rg: 14424886 SSP MT Filiação: 

Domingos Aliberto e Maria das Graças Aliberto, data de nascimento: 

8/4/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de 

recursos humanos, Endereço: R. Paulista Nº 89, Bairro: Jardim Paulista, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Vanilson Wander da Silva, Rg: 14585979 SSP MT Filiação: 

Valdir da Silva Pereira e Luce Helena Martins Pereira, data de nascimento: 

26/1/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), profissional 

liberal, Endereço: R. São Mateus Nº 43, Bairro: São Mateus, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331351 Nr: 11704-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372196 Nr: 12963-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 X.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XI.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa providência.XII.Tendo 

sido suspenso o porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão 

competente nos termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, 

caso o ofensor possua registro e porte de arma.XIII.Indefiro o pedido de 

afastamento do agressor e da vítima de seus lares, haja vista que ambas 

as partes residem em endereço distintos.XIV.Intime-se o agressor para 

que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. Conste no 

mando advertência de que se trata de medida acautelatória e que lhe 

serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por intermédio 

de advogado ou da Defensoria Pública, se necessário.XV.Proceda-se a 

devida inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da 

Lei n. 11.340/06.XVI.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 

ambos da Lei 11.340/06 .XVII.Considerando que a medida de proteção em 

apreço não envolve questões de direito de família deixo de designar 

tentativa de conciliação.XVIII.Intimem-se, ainda, a requerente e o requerido 

para comparecerem a audiência de conciliação.XIX.Cite-se o agressor 

para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, indicando as 

provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto no art. 802, do 

CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista tratar-se de 

procedimento cautelar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147313 Nr: 14515-19.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 
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este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323345 Nr: 2589-36.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, considerando o grande lapso de tempo transcorrido, 

intime-se o MP para que comprove que ainda existem os motivos 

ensejadores desta medida de urgência e, portanto, que há interesse de 

agir na manutenção das medidas protetivas. Após, conclusos para 

decisão.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163580 Nr: 10898-17.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 303418, referente a este incidente, diante disso, remeto os 

autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 345796 Nr: 6241-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 351654, referente a este incidente, diante disso, remeto os 

autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333166 Nr: 13728-82.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BENEDITO RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337675 Nr: 18828-18.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.VI.Sobre a certidão retro, diga o 

MP.VII.Intimem-se.VIII.Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368443 Nr: 8615-79.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360958 Nr: 23842-46.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9741-38.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324327 Nr: 3705-77.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal/inquérito policial, referente a este incidente, diante disso, 

remeto os autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335099 Nr: 15985-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVANE VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 320394, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 15734-62.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 335151, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305802 Nr: 3894-89.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

determino:®Certifique-se se foi proposta ação penal relativa ao Boletim de 

Ocorrência aportado a esses autos e, após, ®Abra-se vista ao MP para 

que comprove a permanência dos motivos que ensejaram a concessão da 

presente medida protetiva, haja vista que as medidas protetivas são de 

n a t u r e z a  c a u t e l a r  e  n ã o  p o d e m  s u b s i s t i r 

indefinidamente.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363394 Nr: 2760-22.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335262 Nr: 16141-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353396 Nr: 14914-09.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação cautelar inominada de medida protetiva.

II. Compulsando os autos verifico que a presente medida tramita já há um 

tempo considerável, impondo-se, portanto, uma revisão da questão, haja 

vista que as medidas protetivas de urgência não podem subsistir 

indefinidamente, sob pena de acarretar insegurança jurídica.

III. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se vê, no seguimento, 

in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02.O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas.

(TJ-MG - AI: 10459120024763001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 03/09/2013)

Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - DEFERIMENTO 

DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - RAZOABILIDADE 

DA DURAÇÃO.

 - As medidas protetivas são autônomas, no entanto, não comprovada nos 

autos a sua necessidade, elas devem ser revogadas.

 - As medidas previstas na Lei Maria da Penha não podem perdurar por 

tempo indefinido. Assim, estando as medidas vigorando há mais de dois 

anos, já decorreu prazo razoável para sua duração. (Apelação Criminal 

1.0637.10.007743-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 

6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/05/2013, publicação da súmula 

em 07/06/2013)

Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 22, DA LEI 11.340/06 - DEFERIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CAUTELAR - URGÊNCIA NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

 - As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06 possuem 

natureza jurídica de medida cautelar, posto que criadas para oferecer 

proteção imediata, garantindo que as agressões sejam interrompidas de 

forma a permitir o desenvolvimento regular do processo e tornar eficaz a 

prestação jurisdicional futura.

 - Ainda que deferida a medida protetiva, deve ser revogada se, decorrido 

lapso temporal considerável, não houver manifestação da vítima acerca da 

sua necessidade, decaindo o perigo que justificava sua aplicação.

 - Recurso não provido. (Apelação Criminal 1.0024.12.022777-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 24/04/2014, publicação da súmula em 

09/05/2014)

Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 22, DA LEI 11.340/06 - INDEFERIMENTO 

- CABIMENTO - NATUREZA CAUTELAR - URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA 

- DECISÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM 

FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DO APELADO - FIXAÇÃO NOS TERMOS 

DA TABELA APLICÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

 - As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06 possuem 

natureza jurídica de medida cautelar, posto que criadas para oferecer 

proteção imediata, garantindo que as agressões sejam interrompidas de 

forma a permitir o desenvolvimento regular do processo e tornar eficaz a 

prestação jurisdicional futura.

 - Justifica-se o indeferimento de medida protetiva se, decorrido lapso 

temporal considerável, não houver manifestação da vítima acerca da sua 

necessidade, desaparecendo o perigo que justificava sua aplicação.

 - São devidos honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo que 

patrocinou a defesa do acusado, sendo os mesmos arbitrados de acordo 

com a tabela formulada pela OAB/MG, em conjunto com o Tribunal de 

Justiça, a Defensoria Pública e a AGE.

 - Recurso não provido. (Apelação Criminal 1.0024.12.114593-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 04/07/2013, publicação da súmula em 

12/07/2013)

Grifei.

IV. Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344806 Nr: 5069-50.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA DE LARA, ANA FERREIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR FERREIRA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XI.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XII.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa providência.XIII.Indefiro 

o pedido de fixação de prestação de alimentos provisórios, haja vista que 

a vítima declarou ser irmão do agressor.XIV.Indefiro o pedido de 

afastamento da ofendida de seu lar, haja vista que já foi deferido o pedido 

de afastamento do indiciado, bem como a recondução da vítima e dos 

dependentes ao respectivo domicílio, após o afastamento do 

agressor.XV.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e 

a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XVI.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XVII.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XVIII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.XIX.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363341 Nr: 2700-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve cumprimento do mandado de fls. 25/26. Sendo 

negativa a certidão, cumpra-o imediatamente.

II. Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376001 Nr: 17331-95.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVIII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/92/2014, às 13h50min.XIX.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XX.Intimem-se, ainda, 

a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXI.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXII.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXIII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXIV.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta 

medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não 

apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus 

pertences pessoais.XXV.A presente decisão tem força de mandado/ofício 

e servirá como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos 

p r i n c í p i o s  d a  e f i c i ê n c i a  e  d a  c e l e r i d a d e 

processual.XXVI.Intimem-se.XXVII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9741-38.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 147313 Nr: 14515-19.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366027 Nr: 5917-03.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332834 Nr: 13324-31.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Após, concluso.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.
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V. Intime-se.

VI. Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321705 Nr: 750-73.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosimeire Pinto Duarte, Cpf: 384.338.691.91, Rg: 

537.8290 SSP MT Filiação: Reinaldo Pinto Duarte e Clarice Ferreira Duarte, 

data de nascimento: 26/8/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, auxiliar de produção, Endereço: Rua 20, Qd 118, Casa 37, 

Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Itamar Francisco da Cruz, Cpf: 867.069.501.49, Rg: 650.989 

SSP MT Filiação: Lofrindo Francisco da Cruz e Evanildes Antunes da Silva, 

data de nascimento: 27/8/1972, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

convivente, Endereço: Rua Santa Terezinha N 89, Bairro: Cidade Verde, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377168 Nr: 18634-47.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Aparecida Ramos, Rg: 8891117 SSP MT 

Filiação: Mauro Ramos da Silva e Creuza das Dores da Silva, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Travessa Y Kitnet Fundos Empresa Extintores 

Pantanal, Bairro: Praeiro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Sidney Angelo de Almeida, Rg: 10292810 SSP MT Filiação: 

Nelson José de Almeida e Ana Rosa da Silva Almeida, brasileiro(a), 

casado(a), frentista, Endereço: Rua São Mateus Nº 123, Bairro: Campo 

Velho, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 
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qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 166549 Nr: 13852-36.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Trindade do 

Amaral, HELIODORO SANTOS NERY-UNIJURIS-UNIC

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joenice Sebastiana Ferreira Leite, Cpf: 

002.972.471-66, Rg: 1510379-0 SSP MT Filiação: Antonia Vitalina Ferreira 

Leite, data de nascimento: 20/5/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, do lar, Endereço: Rua J , Quadra 14 , Casa 07, Bairro: Nova 

Conquista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Valdeci Gomes de Souza, Cpf: 70403287120, Rg: 

112.13.183 SSP MT Filiação: Valdemar Gomes de Souza e Luzia Alves dos 

Santos, data de nascimento: 28/2/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, motorista, Endereço: Rua 38 , Quadra 27 , Casa 

07, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317915 Nr: 17187-29.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇAO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Michelly Ferreira de Pinho, Cpf: 03964358150, Rg: 

21097852 SSP MT Filiação: Joselina Ferreira de Pinho, data de nascimento: 

1/11/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, estudante, 

Endereço: Rua Vasco da Gama, Ultima Casa da Rua do Lado Esquerdo, 

Bairro: Três Poderes, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Anderson Lima Martins, Rg: 22078215 SSP MT Filiação: 

Celina Braz de Lima e Antonio Martins da Conceição, data de nascimento: 

9/3/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Endereço: 

Rua Vasco da Gama, S/n°, (Última Casa da Rua do Lado Esquerdo), 

Bairro: Três Poderes, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332834 Nr: 13324-31.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Karla Suellen Santos Monteiro, Cpf: 03036013105, 

Rg: 1846507-2 SSP MT Filiação: Nelson Paulo Mendes Monteiro e Maria 

Aparecida dos Santos, data de nascimento: 30/11/1990, brasileiro(a), 

natural de Alto paraguai-MT, solteiro(a), diarista, Endereço: Rua Princesa 

Daiane, 13, Qd. 142, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wanderson Teodoro de Souza, Cpf: 007.565.311-79, Rg: 

1561066-7 SSP MT Filiação: Divino Teodoro de Souza e Adelsa Lopes de 

Souza, data de nascimento: 29/8/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pintor, Endereço: Rua 05, Nº 48, Quadra 04, Residencial 

Itamara, Nesta Capital, Fone 3653-5956, Bairro: Bela Vista, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 
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enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363507 Nr: 2889-27.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Anna Jessica Ferraz da Silva, Cpf: 043.918.791-58, 

Rg: 2316726-2 SSP MT Filiação: Antonio Nicolau da Silva e Joanil Ribeiro 

Ferraz da Silva, data de nascimento: 18/4/1992, brasileiro(a), natural de 

Varzea grande-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Dr. Ataide de 

Lima Bastos , 370, Bairro: Cidade Alta., Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Joacy Ribeiro Ferraz, Cpf: 229.884.081-49, Rg: 2433036 

SSP MT Filiação: Sebastião dos Santos Ferraz e Sebastiana Ribeiro 

Ferraz, data de nascimento: 8/3/1961, brasileiro(a), convivente, Endereço: 

Rua Dr. Ataide de Lima Bastos , 356, Bairro: Cidade Alta, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 162715 Nr: 10043-38.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marina da Silva Arruda, Cpf: 503.455.751-72, Rg: 

0676.104-6 SSP MT Filiação: Sabino de Arruda e Ane Felipa Corrêa da 

Silva, data de nascimento: 1/5/1955, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, doméstica, Endereço: Rua Poxoréo, Nº 35, Bairro: Vila 

Rondon, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Agustinho Ponte Figueiredo, Rg: 0364991-1 SSP MT Filiação: 

Camilo Pinto de Figueiredo e Justiniana de Pontes, data de nascimento: 

18/5/1947, brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, 

convivente, gari, Endereço: Rua Canta Galo ( Prox. do Bar da Dona Alzira 

), Bairro: Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
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para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359850 Nr: 22479-24.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO, MBMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luzinete Alves Pedroso, Cpf: 569.166.631-20, Rg: 

906786 SSP MT Filiação: Manoel Agostinho Pedroso e Sebastiana Alves 

Pedroso, data de nascimento: 1/2/1972, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), func. pública, Endereço: Rua Major José Pereira 

Diniz, Nº 176, Bairro: Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Leiliane Mamede de Oliveira, Rg: 16475127 SSP MT Filiação: 

Jose Mamede de Oliveira e Maria Francisca de Oliveira, data de 

nascimento: 27/12/1986, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), do 

lar, Endereço: Rua Amasio Pedro de Jesus , 263, Bairro: Carumbé, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Maria Benedita Mamede de Oliveira Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Carumbá, Bairro: Baú, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340600 Nr: 296-59.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20
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Intimando:Requerente: Ceci Moraes Mendes, Cpf: 288.488.372-04, Rg: 

1579099 SSP MT Filiação: Jose Rodrigues Moraes e Amelia Gomes 

Moraes, data de nascimento: 1/9/1954, brasileiro(a), natural de Bom 

jardim-MA, casado(a), domestica, Endereço: Rua 1, Nº 15, Quadra 02, 

Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Calito Gonçalves de Oliveira, Rg: 10488480 SSP MT Filiação: 

Benedito Natividade de Oliveira e Ana Gonçalves da Silva, data de 

nascimento: 20/2/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

promotor de vendas, Endereço: Rua das Tulipas , Quadra 10 , Nº 30, 

Bairro: Serra Dourada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336230 Nr: 17280-55.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RCDS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosana Conceição de Souza, Rg: 185.59.506 SSP 

MT Filiação: Creonice Conceição de Oliveira, data de nascimento: 

23/7/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), vigilante, 

Endereço: Rua 02, Qd 30, Nº 17, Bairro: Altos da Glória, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerente: Rosinete Conceição de Souza Filiação: Luis Gonzaga de 

Souza e Rosana Conceição de Oliveira, data de nascimento: 27/10/2000, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 

02, Quadra 30, Casa 26, Bairro: Altos da Gloria, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Luiz Gonzaga de Souza, Cpf: 84072717134, Rg: 7487223 

SSP MT Filiação: Benedito Marques de Souza e Avelina Andreza de 

Souza, data de nascimento: 5/10/1970, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, casado(a), vigilante, Endereço: Rua 02, Qd 30, Nº 17, Bairro: 

Altos da Glória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 
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art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341060 Nr: 815-34.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lucineia Vieira Lopes, Cpf: 009.083.271-02, Rg: 

18440550 SSP MT Filiação: Cícero Vieira Lopes e Ozelinda Ventura Lopes, 

data de nascimento: 24/8/1981, brasileiro(a), solteiro(a), domestica, 

Endereço: Rua 01, Nº 03, Quadra 2, Próx. A Rua 50 do Bairro Pedra 90, 

Bairro: Grilo Nova Vitória 2ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Roberto Carlos Ribeiro, Cpf: 337.297.781-53, Rg: 22025537 

SSP MT Filiação: Alcinda Ribeiro Fagundes, data de nascimento: 4/7/1964, 

brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, solteiro(a), porteiro, Endereço: 

Rua 44, Quadra 215, Casa 17, Próximo Ao Ponto Final, Bairro: Pedra 

Noventa, 2ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330588 Nr: 10859-49.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jose Carlos da Silva Santos, Rg: 373749 SSP MT 

Filiação: Manoel Porfirio dos Santos e Anecy Eulália da Silva Santos, 

brasileiro(a), natural de Marechal deodoro-AL, casado(a), Endereço: Rua 

Monteiro Lobato, 3001, Casa B 38, Bairro: Vila das Palmeiras, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 
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quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à s

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353541 Nr: 15084-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Clayton da Cruz Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua Palestina, Qdra 20, Lote 21, Próx. Ao Mini Estádio, Bairro: 

Vila Artur, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 
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de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e serv

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336978 Nr: 18081-68.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo Sergio de Souza Macedo Filiação: Augusto 

de Souza Macedo e Terezinha de Jesus Macedo, brasileiro(a), solteiro(a), 

cabeleireiro, Endereço: Rua 36, Qd 24, Casa 31, Bairro: Jardim Industriario 

I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 
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autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences pessoais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337437 Nr: 18561-46.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Carlos Alberto Robles Sampaio, Cpf: 

006.905.511-42, Rg: 15602311 SJ MT Filiação: Claudio Bazerra Sampaio e 

Maria Dolores Robles Conceição, data de nascimento: 05/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), Endereço: Rua W1 - Casa 

595, Bairro: São Francisco, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 
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as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 339681 Nr: 21317-28.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Aldecir Jose da Rocha, Rg: 31461286 SSP MT 

Filiação: Pedro Vaz da Rocha e Terezinha Baptista da Rocha, data de 

nascimento: 21/11/1961, brasileiro(a), natural de Mandaguari-PR, 

separado(a) judicialmente, porteiro de edificios, Endereço: Rua P, 16, Nº 

29, Qdra 33, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 
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cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, dev

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367078 Nr: 7051-65.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Valdinei Freitas de Sousa, Rg: 001036871 SSP MT 

Filiação: Lydio Vieira de Sousa e Teresinha de Freitas Sousa, data de 

nascimento: 20/09/1978, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

casado(a), ajudante de carga, Endereço: Rua H, Nº 13, Bairro: Santa 

Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331351 Nr: 11704-81.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Carla Patricia Silva, Cpf: 02466947188, Rg: 

16685830 SSP MT Filiação: Jose Serafim da Silva e Rosa Marlene da Silva, 

data de nascimento: 15/07/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), aux. administrativo, Endereço: Rua 14, Qdra 06, Nº 180, Bairro: 

Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Alenilson Pontes Marques, Rg: 13139975 SSP MT Filiação: 
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Antonio Nonato Marques e Josefa Paula Pontes, data de nascimento: 

17/11/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor, 

Endereço: Rua Boa Esperança, 420, Bairro: Jardim Leblon, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323928 Nr: 3238-98.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ariadnes Laura Sena Vianna, Cpf: 01263674186, 

Rg: 16199510 SSP MT Filiação: Jaime Sampaio Vianna e Virgilia Eunice, 

data de nascimento: 26/02/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), operadora de vendas, Endereço: Rua 25, Nº 450, Qdra 55, 

Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Carlos Santana Correa Ferreira Filho, Cpf: 01246344190, 

Rg: 13222074 SSP MT Filiação: Carlos Santana Correa Ferreira e Cleide 

Alves Ferreira, data de nascimento: 19/04/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), recepcionista, Endereço: Avenida C, Condomínio 

Ipe Amarelo, N° 27, Quadra 03, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 
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portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334916 Nr: 15745-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA PACHECO BIANCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON VORQUETI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Nathalia Pacheco Bianconi, Cpf: 009.682.491-32, 

Rg: 1641.910-3 SSP MT Filiação: Clovis Donizete Bianconi e Ruth Alice 

Bianconi, data de nascimento: 23/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Av. Aclimação, 688 Apto. 

602, Bairro: Bosque da Saude, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Robson Vorqueti de Melo Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

musico, Endereço: Rua Marisco, Começo da Av. Moinho, Sentido Pedregal 

Segundo Quebra Mola 2ª Direi, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363394 Nr: 2760-22.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Giltamir Candido Leite, Rg: 9390472 SSP MT 

Filiação: Fernando Gomes Leite e Maria Elieuza Candido Leite, data de 

nascimento: 20/08/1975, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua U5 , 19 Quadra 42, Bairro: Parque Cuiaba, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 
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agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada d

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301853 Nr: 19029-78.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Wanderson Soares do Prado, Cpf: 011675801-50, 

Rg: 1683912-9 SSP MT Filiação: Romana Soares Prado, data de 

nascimento: 07/04/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

serv. gerais, Endereço: Rua 07, Qd. 03, Lote 08 (Prox. A Mercearia Jm), 

Bairro: Jd. Eldorado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 
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porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366856 Nr: 6818-68.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jefferson Geraldo Oliveira Silva, Cpf: 

013.253.194-14, Rg: 2663206-3 SSP MT Filiação: Geraldo Ferreira da Silva 

e Betania Barbosa de Oliveira, data de nascimento: 08/07/1984, 

brasileiro(a), natural de Campina grande-PB, solteiro(a), Endereço: Rua 

das Flores , 921, Bairro: São Francisco, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 
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afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não ape

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335431 Nr: 16373-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOURDES DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL LIMA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Emanuel Lima do Espírito Santo, Rg: 9318070 SSP 

MT Filiação: Roque do Espírito Santo Lima e Maria Aparecida Ferraz Lima, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), pedreiro, Endereço: Rua 

Aline Tocantins, 344, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 
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ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356207 Nr: 18118-61.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Daniela Maria da Conceição, Cpf: 33867626898, Rg: 

401561422 SSP MT Filiação: Maria Antonia da Conceição, data de 

nascimento: 10/03/1986, brasileiro(a), natural de Pão de açucar-AL, 

convivente, carga e descarga, Endereço: Rua Afonse Pena, 172, 

Residencial Dispraiado, Bairro: Dispraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Aldeir Santos Silva, Cpf: 08486943418, Rg: 32879148 SSP 

MT Filiação: Ortencio Jose da Silva e Noemia Santos Silva, data de 

nascimento: 21/05/1989, brasileiro(a), natural de Santana do ipanema-AL, 

convivente, servente, Endereço: Rua Afonso Pena, 172, Resid. 

Dispraiado, Bairro: Dispraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333837 Nr: 14394-83.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Adilson Sebastião da Silva, Rg: 147.30.839 SSP 

MT Filiação: Terencio Pedroso da Silva e Eva Vilma dos Santos, data de 

nascimento: 30/01/1980, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Paes de Barros, Nº 1100 - Ao Lado da Igreja Renovo, 

Bairro: Nossa Srª Aparecida, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 
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agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não a

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331886 Nr: 12350-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Valdinei Freitas de Sousa, Rg: 001036871 SSP MT 

Filiação: Lydio Vieira de Sousa e Teresinha de Freitas Sousa, data de 

nascimento: 20/09/1978, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

casado(a), ajudante de carga, Endereço: Rua H, Nº 13, Bairro: Santa 

Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 
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termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas procede

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372196 Nr: 12963-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Adriano Martins da Silva, Rg: 23688696 SSP MT 

Filiação: Jose Martins da Silva e Maria Joana da Silva, data de nascimento: 

31/10/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , Endereço: Rua 25,, Nº 

01, Qdra 01, Bairro: Jardim União, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 
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veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364266 Nr: 3886-10.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a um salário mínimo, que para o momento me parece o 

montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06). Os alimentos provisionais fixados nesta decisão terão 

validade por 30 dias, contados da data de juntada do mandado de 

intimação da vítima devidamente cumprido, caso não seja proposta ação 

principal (CPC, art. 806).®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em 

caso de descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas de 

urgência a ofendida:®Determino a separação de corpos entre o 

casal.®Determino a recondução da ofendida e dos dependentes ao 

respectivo domicílio, após afastamento do agressor.®Proíbo 

temporariamente a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 

judicial..XV.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/06/2014, às 13h50min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364423 Nr: 4090-54.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Maria de Lourdes Simão encaminhado pela Autoridade Policial.A 

requerente tem por desiderato a concessão de medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei Maria da Penha.O art. 3º Lei 11.340/06.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o 

pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso de 

descumprimento, nos termos do §1º art 22 da Lei 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.Indefiro o pedido de 

restituição de bens.Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente.Notifique-se o MP em obediência ao que 

preceitua o art. 19, § 1º, Lei 11.340/06.Encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária nos termos dos arts. 27 e 28 da Lei 

11.340/06.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso esteja 

previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas 

proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences pessoais. A 

presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como sucedâneo 

de tais expedientes em homenagem aos princípios da eficiência e da 

celeridade processual.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364599 Nr: 4330-43.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Sebastiana Rosa de Jesus encaminhado pela Autoridade Policial.II.A 

requerente tem por desiderato a concessão de medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.Posto isto, em consonância 

com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido em comento e, por 

corolário, aplico as seguintes medidas protetivas:Medidas destinadas ao 

agressor:®Suspendo a posse e restrinjo o porte de armas do 

agressor.®Afasto o agressor do lar ou local de convivência.®Proíbo o 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os 

seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos, 

etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e 

psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas de urgência a 

ofendida:®Determino a separação de corpos entre o casal.®Proíbo 

temporariamente a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização 

judicial.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos autos 

documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis em 
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comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada. XIII.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a 

cumpra integralmente.XVI.Considerando que a medida de proteção em 

apreço envolve questões de direito de família é imperioso que seja 

designada audiência de conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto 

isto, designo audiência de conciliação para o dia 10/06/2014, às 

16h20min.XXIII.Intimem-se.XXIV.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341439 Nr: 1217-18.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360958 Nr: 23842-46.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355996 Nr: 17869-13.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LHMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico à fl. 35, que o Ministério Público não 

logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, bem como que há 

mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323345 Nr: 2589-36.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico à fl. 28, que o Ministério Público não 

logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, bem como que há 

mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331886 Nr: 12350-91.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368149 Nr: 8246-85.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva diga o MP. Após, 

conclusos com urgência.

II. Estando preso o agressor, intime-se o mesmo das medidas protetivas no 

local em que se encontra preso.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 459 de 939



 Cod. Proc.: 377168 Nr: 18634-47.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, (art. 125, IV, do CPC) para o dia 

30/10/2014, às 16h20min, oportunidade em que a requerente deverá, se 

for o caso, apresentar a documentação pessoal de seus descendentes 

menores.Cientifique-se a vítima do direito de estar acompanhada de 

advogado ou defensor público em todos os atos processuais, quer seja 

perante a Autoridade Policial ou em Juízo.Defiro ao Oficial de Justiça os 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).Sendo medida de urgência, o 

cumprimento deve ser realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.Cumprida a decisão, certifique-se acerca da existência de 

ações em trâmite nesta vara, envolvendo as partes.Servirá a presente 

decisão como mandado. A presente decisão servirá de ofício para 

requisitar o Inquérito Policial devidamente concluído, e em sendo o caso 

notificar os Cartórios de Registros de Imóveis do teor desta decisão. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 362976 Nr: 2252-76.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que dou fé, que a requerente Andreia Queiroz Afonso 

compareceu na data de 24/09/2014 e informou que deseja a manutenção 

das medidas protetivas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366221 Nr: 6119-77.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC, MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Juliana Alves da Silva encaminhado pela Autoridade Policial.II.A requerente 

tem por desiderato a concessão de medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º da Lei n. 11.340/06 assegura 

às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por sua vez o § 1º do referido 

art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao poder público desenvolver 

políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito 

das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.V.Compulsando os autos verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados aos autos que, a prima facie, nessa fase 

de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato 

se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, 

amoldando-se o caso à Lei 11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado 

tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, 

impõe-se o deferimento do pedido em agressor:N.Medidas.1.Suspendo a 

posse e restrinjo o porte de armas do agressor.3. ..XV.Considerando que 

a medida de proteção em apreço envolve questões de direito de família é 

imperioso que seja designada audiência de conciliação, ex vi do art. 125, 

IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de conciliação para o dia 

08/julho/2014, às 14h50min.XVI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 313578 Nr: 12175-34.2011.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que nesta data deixei de apensar a ação penal referente a este 

incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o Ministério 

Publico. Encaminho os autos para o escaninho aguardando apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 353541 Nr: 15084-78.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 169696, referente a este incidente, diante disso, remeto os 

autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 331170 Nr: 11516-88.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326226 Nr: 5914-19.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335431 Nr: 16373-80.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOURDES DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL LIMA DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 352022 Nr: 13372-53.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDA, LVDA, EVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a exequente sobre a petição do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 383755 Nr: 25717-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO 

ESPOSITO, ROSANA DE BARROS B. PINHEIRO ESPÓSITO

 Relatado o necessário. Decido. Verifico que ao ser homologado o 

flagrante em face de Alessander Micael Teixeira, decisão encartada nas 

fls. 27/29 , ponderou–se que todos os requisitos estavam preenchidos, 

razão pela qual, naquela oportunidade, converteu-se a prisão em flagrante 

pela prisão cautelar preventiva. Portanto estando o flagrante perfeito como 

já analisado, inexiste motivos ensejadores a concessão da liberdade 

provisória. Ainda que não pleiteado a revogação da prisão preventiva, tão 

somente tenha sido pleiteado a liberdade provisória, verifico que os 

requisitos ensejadores para a prisão cautelar permanecem sedimentados 

sem fatos que possam justificar a revogação de sua decretação.Diante do 

que, mantenho a prisão cautelar de Alesander Micale Teixeira por ser a 

medida proporcional e razoável para o caso em tela.A presente decisão 

servirá de mandado de intimação.Intimações necessárias.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 380042 Nr: 21747-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Daniel Silva Ribeiro interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

169173/2014 em face de Marcela Martins Ribeiro insurgindo-se contra a 

decisão que indeferiu a liminar pleiteada na exordial (fls. 43/45).

Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida.

Por tais motivos, mantenho a decisão em todos os seus termos, pelos 

seus próprios fundamentos.

No mais, certifique-se o Senhor Gestor acerca da efetivação da citação 

da parte requerida.

 Oficie-se a Excelentíssima Senhora relatora, prestando as informações 

requisitadas.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 345796 Nr: 6241-27.2013.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 362856 Nr: 2118-49.2014.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VQDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 332214 Nr: 12693-87.2012.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 145013 Nr: 12441-89.2009.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 161501 Nr: 8833-49.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 162715 Nr: 10043-38.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 163580 Nr: 10898-17.2010.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 167749 Nr: 15049-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 
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apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 305802 Nr: 3894-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 312831 Nr: 11286-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 323345 Nr: 2589-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 324327 Nr: 3705-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326226 Nr: 5914-19.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 329580 Nr: 9741-38.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 332834 Nr: 13324-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 15734-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335099 Nr: 15985-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVANE VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 362702 Nr: 1912-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368706 Nr: 8899-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 323863 Nr: 3143-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: ARMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 336230 Nr: 17280-55.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RCDS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 338784 Nr: 20303-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 344806 Nr: 5069-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA DE LARA, ANA FERREIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR FERREIRA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 353396 Nr: 14914-09.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355996 Nr: 17869-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LHMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 356207 Nr: 18118-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 360958 Nr: 23842-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 363341 Nr: 2700-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 323797 Nr: 3078-73.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data deixei de apensar a ação penal referente a este 

incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o Ministério 

Público. Encaminho os autos para o escaninho aguardando apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 318503 Nr: 17956-37.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FJSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data deixei de apensar a ação penal referente a este 

incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o Ministério 

Público. Encaminho os autos para o escaninho aguardando apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325926 Nr: 5534-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data deixei de apensar a ação penal referente a este 

incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o Ministério 

Público. Encaminho os autos para o escaninho aguardando apensamento.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 316949 Nr: 16129-88.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FNFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que nesta data deixei de apensar a ação penal referente a este 

incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o Gabinete. 

Encaminho os autos para o escaninho aguardando apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368237 Nr: 8345-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:A)Medidas destinadas à agressora:N.Medidas.2.Afasto a 

agressora do lar ou local de convivência.3. Proíbo a agressora de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. 4.Proíbo a agressora de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.5.Proíbo a agressora de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.8.Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.VIII.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em 

caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa providência.IX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.X.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XI.Notifique-se o MP 

em obediência ao que preceitua o art. 19, § 1º, da Lei n. 

11.340/06.XII.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XIII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar audiência de 

conciliação.XIV.Intimem-se a Defensoria Pública, o MP, a ofendida e o 

agressor.XV.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XVI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368443 Nr: 8615-79.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões de 

direito de família é imperioso que seja designada audiência de conciliação, 

(art. 125, IV, do CPC). Posto isto, designo audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2014, às 15h20min, oportunidade em que a requerente deverá, 

se for o caso, apresentar a documentação pessoal de seus 

descendentes menores.Intimem-se a Defensoria Pública, o Ministério 

Público, a ofendida e o agressor.Fica autorizado o Senhor Oficial de 

Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 

11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).Tendo 

em vista a urgência da medida, desde já fica deferido que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista, caso seja 

necessário.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso esteja 

previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas 

proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.Intimem-se.Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368338 Nr: 8494-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro 

o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:1-Afasto o agressor do lar 

conjugal ou local de convivência;2-Proíbo o agressor de se aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 

metros;3-Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;4-Proíbo o 

agressor de frequentar os seguintes locais: residência, local de trabalho 

da ofendida, entre outros, com vistas a preservar sua integridade física e 

psicológica;5-Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão;Tendo em vista que foi aplicada 

medida de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do 

art. 22 da Lei n. 11.340/06, comunique-se ao MP sobre essa 

providência.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a 

cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário. Cientificando também de que em caso de descumprimento 

destas medidas protetivas, poderá ainda ser decretada a sua prisão 

preventiva (art. 313, III do CPP).Proceda-se a devida inclusão de dados 

para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.Notifique-se o MP em obediência ao que preceitua o art. 19, § 

1º, da Lei n. 11.340/06.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 

ambos da Lei 11.340/06.Intimem-se a Defensoria Pública, o Ministério 

Público, a ofendida e o agressor..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368706 Nr: 8899-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls. 15/16.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Para audiência de conciliação designo o dia 2/09/2014 às 15h20min.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 161140 Nr: 8471-47.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA

 Vistos etc.

Considerando que a advogada do acusado, não foi intimada da decisão 

encartado que designou a audiência de instrução para esta data (fl. 69). 

Assim, havendo prejuízo para a defesa, faça-se necessário a suspenção 

da instrução criminal.
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Designo o dia 15 de abril de 2014 às 15 horas. Os presentes saem 

intimados.

Intime-se a defesa e notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha faltante, alertando-a de que o seu não 

comparecimento, poderá ensejar em expedição de condução coercitiva ou 

então arcar com as despesas causadas pelo adiamento da audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 161140 Nr: 8471-47.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA

 Vistos etc.

O Ministério Público, com base no Inquérito Policial n. 339/2010/DEDM/MT, 

denunciou Júlio Cezar da Silva Bueno, já qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, ‘f’, todos do Código 

Penal, bem como requer seja observado o disposto no art. 91 do CP e 387, 

inc. IV do CPP.

Narra a denúncia (fls. 02/03) que no dia 14 de março de 2010, no período 

da manhã, no interior da residência localizada na Rua 200, Quadra 01, 

Casa 25, Bairro: Jardim Imperial, nesta capital, o denunciado Júlio Cezar da 

Silva Bueno agrediu a vítima Marli Aparecida Rossetti Bueno, sua esposa.

 A vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente 21 (vinte e 

um) anos, tiveram 02 (dois) filhos, e desde o ocorrido estão separados.

 Expõe que o denunciado Júlio Cezar da Silva Bueno mantinha um caso 

extraconjugal, motivo que levou à primeira separação do casal em outubro 

de 2009, contudo, ante as reiteradas investidas do denunciado para reatar 

o relacionamento, a vítima decidiu aceita-lo novamente.

Relata que após voltar para casa, o denunciado Júlio Cezar da Silva 

Bueno passou a agir com agressividade.

No dia dos fatos, Anderson, filho do casal, contou para a vítima que viu o 

denunciado dentro do ônibus com a amante, momento em que começou a 

discussão, sendo que o denunciado começou a arrumar suas coisas 

pessoais para sair de casa, porém queria levar eletrodomésticos, o que 

não foi permitido pela vítima. Ato continuo, o denunciado a agrediu com o 

fio do espanador de móveis, causando-lhes lesões corporais.

A denúncia foi recebida (fls. 40), bem como o denunciado citado (fls. 52).

 A resposta à acusação foi apresentada (fls. 44/46) em audiência de 

instrução e julgamento. (fls. 61/62).

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 73/74), foram ouvidas a vítima 

(fl. 76), a testemunha Anderson Douglas Rosseti (fls. 77), e interrogado o 

réu.

O Ministério Público, em sede de memoriais, pleiteou pela procedência da 

ação penal, com a condenação do réu Júlio Cezar da Silva Bueno nas 

sanções previstas no art. 129, §9º. Outrossim, requer seja deixado de 

fixar a indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, tendo em vista 

que a vítima declara inexistir nenhuma indenização a solicitar do acusado.

A defesa por sua vez, requer o reconhecimento da tese da 

involuntariedade do ato, uma vez que o denunciado não agiu com a 

intenção de lesionar a vítima. Pede a improcedência dos pedidos contidos 

na ação penal.

Relatado o necessário. Decido.

Trata-se de ação penal que pretende imputar a Júlio Cezar da Silva Bueno 

a prática, do delito descrito no artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, ‘f’, bem como 

requer seja observado o disposto no art. 91 do CP e 387, inc. IV do CPP.

1) DA LESÃO CORPORAL:

No caso em apreço, a materialidade do delito está devidamente 

comprovada pelo laudo pericial acostado nas fls. 29/32verso, no qual se 

evidenciou a presença de lesões provocadas por ação contundente, 

senão vejamos:

“ IV – DESCRIÇÃO: Presença de equimose violácea, com cerca de 20cm 

no maior diâmetro abrangendo região ilíaca e glútea esquerda.

VI – CONCLUSÃO: As lesões foram produzidas por instrumento 

contundente”.

No que tange à autoria delituosa alusiva ao réu, esta é induvidosa, eis que 

a vítima na fase inquisitiva relatou que:

“ QUE a declarante é casada com JÍLIO CEZAR DA SILVA BUENO por 

aproximadamente vinte e um anos e que estão separados desde o dia do 

fato. Aduz que desta união tiveram dois filhos. Informa que em outubro 

/2009 descobriu que o seu marido estava tendo um caso extraconjugal, 

que na época eles se separaram e JÚLIO CEZAR foi morar com a amante. 

Que mesmo vivendo com outra mulher o suspeito ia com frequência até a 

casa dela e que insistia em voltar para casa. Que em novembro/2009 a 

declarante concordou em dar uma nova chance ao marido, pois este tinha 

se comprometido a mudar de comportamento. Que o casamento nunca 

mais foi o mesmo e que JÚLIO CEZAR começou a trata-la com 

agressividade. Que o casal passou a discutir com frequência e que por 

qualquer motivo o suspeito começava uma briga. Que alguns dias antes do 

fato, o filho ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO encontrou o pai no 

ônibus na companhia da amante. Que ANDERSON não contou nada a ela 

para não magoá-la, porém JÚLIO CEZAR e ANDERSON se desentenderam 

na madrugada do dia 14/03/10 e que durante a confusão ANDERSON 

contou que tinha visto o pai com a amante. Que na manhã do dia 14/03 

JÚLIO CEZAR disse que precisava conversar com ela, porém ela se 

recusou e disse que ele já estava morando com sua amante naquela 

época e que não precisava ter voltado pra casa. Que em ato contínuo o 

suspeito fez uma ligação para alguém e disse apenas “tô indo”, em 

seguida começou a arrumar as coisas dele, porém além de levar os 

pertences pessoais ele queria levar eletrodomésticos, tendo ela se 

recusado a deixa-lo sair de lá com os aparelhos. Que diante da recusa 

dela JÚLIO CEZAR pegou o cabo do espanador de móveis e começou a 

agredi-la. (...)” (fls. 16/17).

Em juízo, a vítima confirmou ter sido agredida pelo denunciado 

manifestando-se da seguinte forma:

“Fora perguntado: Sobre esses fatos eu gostaria que a senhora relatasse 

a esse Juízo o que aconteceu:

(01min08s): Então, foi assim... eu descobri né que o Júlio tava com outra 

mulher e ele foi morar com essa pessoa tudinho. Ai a agente ficava assim 

meio que discutindo dentro de casa, ai ele falou que ia pegar as coisas 

dele, som e essas coisas que ele tinha comprado. Eu falei não né. Porque 

até que a agente não resolvesse as coisas direitinho, de que como seria, 

ele não ia levar nada da minha casa. Foi nessa hora que a gente 

discutindo ele pegou esse trem que ele estava lá arrumando e bateu em 

mim entendeu?

Fora perguntado: O que era esse trem?

(01min42s): Era um espanador de limpar móveis.

Fora perguntado: Ai ele acertou a senhora?

(01min48s): sim.

Fora perguntado: Acertou a senhora onde?

(01min50s): Bem assim ó ( mostrou com as mãos a região glútea).

O réu possui outra versão para os fatos: assevera que não agrediu a 

vítima, que agiu involuntariamente para se defender e, portanto, não houve 

lesão corporal, no entanto, não conseguiu se desvencilhar das provas 

obtidas contra si.

O depoimento da testemunha Anderson Douglas Rossetti Bueno faz cair 

por terra a versão do acusado. Senão vejamos:

“ Fora perguntado: Você viu alguma coisa ou só foi contado pra você?

(02min16s): Não.. eu vi algo.

Fora perguntado: O que você viu então?

(02min24s): Vi que eles entraram em discussão, e a discussão foi ficando 

acalorada e meu pai agrediu minha mãe”.

 Assim, verifica-se que o conjunto fático probatório é robusto e suficiente 

para ensejar a condenação do acusado em relação ao crime em comento, 

pois está comprovada a materialidade e provada a autoria.

 A jurisprudência é pacifica quanto ao depoimento da vítima constituir 

prova robusta e imprescindível quando esta alicerçada com o laudo 

pericial ou demais elementos probatórios contidos nos autos, vejamos o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE 

PRIVADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE 

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS 

ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – 

RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

FAVORÁVEIS - APELO DESP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 465 de 939



 Cod. Proc.: 161140 Nr: 8471-47.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação. Impulsiono o feito com 

intimação da patrona do requerido para no prazo legal apresentar as 

razões de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369050 Nr: 9298-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369649 Nr: 10033-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Tendo em vista que 

foi aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre 

essa providência.IX.Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que 

se trata de medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da 

Defensoria Pública, se necessário.X.Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XI.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.XIII.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XIV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369836 Nr: 10257-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Para audiência de conciliação designo o dia 23/09/2014, às 14h50min.

 IV. Intimem-se as partes.

V. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305291 Nr: 3045-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBSON MARTINS GUERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial:®declaro prescrita a pretensão punitiva do 

Estado somente em relação ao crime de ameaça e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do acusado Rubson Martins Guerrero, ex vi do art. 

109, VI, c.c. 107, IV, ambos do CP.®Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no item 7.16.1 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. ®Em relação aos crimes de dano 

qualificado e desacato, certifique-se se houve o cumprimento do mandado 

de fl.70.®Em caso negativo, reitere-se a expedição do referido mandado 

de citação.VIII.Sem custas.IX.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163148 Nr: 10476-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES MOURA SALDANHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 317516, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, o agressor intimado no dia 24/10/2011, bem como que foram 

mantidas as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343798 Nr: 3907-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 343315, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que a vítima foi intimada no dia 27/01/2013 e o agressor 

intimado no dia 27/01/2013, bem como que foram mantidas as medidas 

protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348444 Nr: 9300-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID.327179, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram intimadas no dia 11/05/12, foi realizada 

audiência de conciliação, bem como que foram mantidas as medidas 

protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 353744 Nr: 15309-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 330318, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram intimadas no dia 17/07/12, bem como 

que foram mantidas as medidas protetivas enquanto perdurar o processo 

criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370902 Nr: 11481-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas de 

urgência a ofendida:®Proíbo temporariamente a celebração de atos e 

contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo 

expressa autorização judicial.VIII.Tendo em vista que foi aplicada medida 

de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 

da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.IX.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).X.Intime-se o agressor para que 

tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. Conste no mando 

advertência de que se trata de medida acautelatória e que lhe serão 

asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por intermédio de 

advogado ou da Defensoria Pública, se necessário.XI.Proceda-se a devida 

inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321995 Nr: 1085-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID.321540, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que o agressor foi intimado no dia 26/01/2012, bem como 

mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309856 Nr: 7591-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS NERIS MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 308639, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram devidamente intimadas no dia 23/12/11, 

bem como que foram mantidas as medidas protetivas enquanto perdurar o 

processo criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314898 Nr: 13833-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 308465, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram intimadas no dia 27/09/11, bem como 

que foram mantidas as medidas protetivas enquanto perdurar o processo 

criminal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318874 Nr: 18374-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID.322295, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram intimadas, bem como foram mantidas 

as medidas protetivas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322501 Nr: 1626-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON JOABE FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA

 Certifico e dou fé que o incidente de medida protetiva ID. 322175, 

requerida pela vítima foi deferida por este juízo; certifico ainda, que a 

medida protetiva em questão foi devidamente cumprida pelo oficial de 

justiça, sendo que as partes foram intimadas no dia 01/02/12, bem como 

foram mantidas as medidas protetivas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325239 Nr: 4733-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cumpra-se a decisão de fls.66/67.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365113 Nr: 4914-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Sobre a certidão retro, diga o MP. Após, conclusos.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340631 Nr: 331-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340631 Nr: 331-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371609 Nr: 12256-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Afasto o agressor do lar ou 

local de convivência.®Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. 

®Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.VIII.Tendo em vista que 

foi aplicada medida de multa diária em caso de descumprimento, nos 

termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre 

essa providência.IX.Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que 

se trata de medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da 

Defensoria Pública, se necessário.X.Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XI.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371559 Nr: 12206-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.VIII.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em 

caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa providência.IX.Indefiro o 

pedido prestação de caução provisória, tendo em linha de estima que não 

houve comprovação nos autos do valor das perdas e danos materiais 

sofrida pela vítima.X.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu 

lar, haja vista que ambas as partes residem em endereços 

distintos.XI.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a 

cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata de 

medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XII.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XIII.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XIV.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318874 Nr: 18374-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Vistos etc.

I. Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 90/96verso.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 13741-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENER DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 119/131verso.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 148627 Nr: 16225-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Desentranhe-se o mandado para cumprimento com urgência.

II. Certifique-se informando o motivo de somente agora vir concluso esse 

feito.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372059 Nr: 12807-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ? Código n. 372059.

? Decisão.

Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum retro.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307014 Nr: 4471-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta cumpri a determinação retro, consiste em apensar 

estes autos na ação penal ID. 310539. Razão pelo qual faço os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 354356 Nr: 16015-81.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 159397 Nr: 6747-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307150 Nr: 4666-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico que nesta data procedi o apensamento deste incidente na ação 

penal ID. 333132. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372644 Nr: 13536-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls.13/14.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311925 Nr: 10240-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Defiro a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322202 Nr: 1303-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a ação penal ID. 358321 referente a este incidente 

encontra-se arquivada. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332220 Nr: 12699-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 107926 Nr: 12132-39.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G, G, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Quanto a certidão de fl.105, diga à parte exequente, no prazo de 05 dias.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 125629 Nr: 14538-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS CLEYTON DA CONCEIÇÃO 

PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Considerando a decisão retro remeto os autos para o setor de expedição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318566 Nr: 18023-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDPSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 318943, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 143176 Nr: 10550-33.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em análise aos arquivos desta especializada não fora 

localizado os mandados de intimação das partes, haja vista que foram 

expedidos em 2010, certifico ainda, que que até a presente data não 

foram aportados no Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou 

inquérito policial referente a este incidente. Razão pelo qual faço os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307150 Nr: 4666-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data remeti os presentes autos para o escaninho 

aguardando cumprimento de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 123016 Nr: 10132-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365113 Nr: 4914-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por Camila 

Lemes dos Santos encaminhado pela Autoridade Policial, já tendo sido 

recebida e analisada pelo juízo plantonista.

II. Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões 

de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/06/2014, às 13h50min.

III. Para a defesa dos interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública 

Cível desta Comarca. Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, 

para que tome ciência desta nomeação e participe da audiência de 

conciliação retro designada, conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da 

Penha.

IV. Intimem-se, ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a 

audiência de conciliação.

V. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 107926 Nr: 12132-39.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G, G, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356189 Nr: 18101-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.
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IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163148 Nr: 10476-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES MOURA SALDANHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que houve reunião com os Oficiais de Justiça desta 

Comarca, onde foi tratado do assunto referente a expedições de mandado 

de intimações, cumpra-se o mandado de fl. 200, devendo ser observado 

pela Srª Gestora Judicial se estão presentes os requisitos para 

cumprimento.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367083 Nr: 7056-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Mara de Jesus Carvalho encaminhado pela Autoridade Policial.Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro o pedido 

em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.VIII.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em 

caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa providência.IX.Indefiro o 

pedido prestação de caução provisória, tendo em linha de estima que não 

houve comprovação nos autos do valor das perdas e danos materiais 

sofrida pela vítima.X.Intime-se o agressor para que tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que 

se trata de medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da 

Defensoria Pública, se necessário.XI.Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XII.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XIII.Considerando que a medida de proteção em apreço não 

envolve questões de direito de família deixo de designar tentativa de 

conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359331 Nr: 21836-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357218 Nr: 19265-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

IV. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

V. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

VI. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VII. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VIII. Após, conclusos.

IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321813 Nr: 877-11.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado no endereço informado pelo MP, qual seja: Rua 

Benvindo C. de Jesus, N° 8, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá.

III. Ademais, caso o oficial de justiça não consiga citar o acusado em razão 

de não encontra-lo no momento da diligência, defiro o pedido de citação 

por hora certa, nos moldes do artigo 362 do CPP.

I. Por fim, restando inexitosa à tentativa de citação pessoal do acusado, 

desde já, defiro o pedido de citação por edital com prazo de 15 (quinze) 

dias, com base no art. 361 do CPP.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 102970 Nr: 7565-62.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FURTADO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado no endereço informado pelo MP, qual seja: Rua 29, 

Quadra 137, Casa 34, Bairro Pedra 90, Cuiabá.
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III. Ademais, caso o oficial de justiça não consiga citar o acusado em razão 

de não encontra-lo no momento da diligência, defiro o pedido de citação 

por hora certa, nos moldes do artigo 362 do CPP.

I. Por fim, restando inexitosa à tentativa de citação pessoal do acusado, 

desde já, defiro o pedido de citação por edital com prazo de 15 (quinze) 

dias, com base no art. 361 do CPP.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333625 Nr: 14237-13.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVERSON CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado no endereço informado à fl. 51.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341618 Nr: 1415-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358189 Nr: 20430-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo ação penal/inquérito policial referente a este incidente. 

Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335100 Nr: 15986-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA HOZANA DE MELO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SALUSTIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal/inquérito policial, referente a este incidente, diante disso, 

remeto os autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333435 Nr: 14067-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação de danos morais ID. 345753, relacionada as mesmas partes deste 

incidente, diante disso, remeto ao setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331473 Nr: 11881-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Cumpra-se o item VII e seguintes do decisium de fls. 50/51

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348444 Nr: 9300-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Considerando a decisão retro remeto os autos para o setor de expedição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 346376 Nr: 6884-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Considerando que já foi expedido mandado de intimação e que consta no 

sistema Apolo que o mandado já fora devolvido a esta especializada, 

remeto estes autos para o escaninho aguardando juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318957 Nr: 18499-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifo que ante o teor da certidão retro, remeto o feito ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322202 Nr: 1303-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente, considerando que o boletim de ocorrência é do ano de 
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2012 . Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369050 Nr: 9298-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Publico.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372644 Nr: 13536-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se o inquérito policial já foi concluído. Após, abra-se vista 

ao MP.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333616 Nr: 14228-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação cautelar inominada de medida protetiva.

II. Compulsando os autos verifico que a presente medida tramita já há um 

tempo considerável, impondo-se, portanto, uma revisão da questão, haja 

vista que as medidas protetivas de urgência não podem subsistir 

indefinidamente, sob pena de acarretar insegurança jurídica.

III. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se vê, no seguimento, 

in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02.O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas.

(TJ-MG - AI: 10459120024763001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 03/09/2013)

Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - DEFERIMENTO 

DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - RAZOABILIDADE 

DA DURAÇÃO.

 - As medidas protetivas são autônomas, no entanto, não comprovada nos 

autos a sua necessidade, elas devem ser revogadas.

 - As medidas previstas na Lei Maria da Penha não podem perdurar por 

tempo indefinido. Assim, estando as medidas vigorando há mais de dois 

anos, já decorreu prazo razoável para sua duração. (Apelação Criminal 

1.0637.10.007743-6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 

6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/05/2013, publicação da súmula 

em 07/06/2013)

Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 22, DA LEI 11.340/06 - DEFERIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CAUTELAR - URGÊNCIA NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

 - As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06 possuem 

natureza jurídica de medida cautelar, posto que criadas para oferecer 

proteção imediata, garantindo que as agressões sejam interrompidas de 

forma a permitir o desenvolvimento regular do processo e tornar eficaz a 

prestação jurisdicional futura.

 - Ainda que deferida a medida protetiva, deve ser revogada se, decorrido 

lapso temporal considerável, não houver manifestação da vítima acerca da 

sua necessidade, decaindo o perigo que justificava sua aplicação.

 - Recurso não provido. (Apelação Criminal 1.0024.12.022777-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 24/04/2014, publicação da súmula em 

09/05/2014)

Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 22, DA LEI 11.340/06 - INDEFERIMENTO 

- CABIMENTO - NATUREZA CAUTELAR - URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA 

- DECISÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM 

FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DO APELADO - FIXAÇÃO NOS TERMOS 

DA TABELA APLICÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.

 - As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06 possuem 

natureza jurídica de medida cautelar, posto que criadas para oferecer 

proteção imediata, garantindo que as agressões sejam interrompidas de 

forma a permitir o desenvolvimento regular do processo e tornar eficaz a 

prestação jurisdicional futura.

 - Justifica-se o indeferimento de medida protetiva se, decorrido lapso 

temporal considerável, não houver manifestação da vítima acerca da sua 

necessidade, desaparecendo o perigo que justificava sua aplicação.

 - São devidos honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo que 

patrocinou a defesa do acusado, sendo os mesmos arbitrados de acordo 

com a tabela formulada pela OAB/MG, em conjunto com o Tribunal de 

Justiça, a Defensoria Pública e a AGE.

 - Recurso não provido. (Apelação Criminal 1.0024.12.114593-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 04/07/2013, publicação da súmula em 

12/07/2013)

Grifei.

IV. Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 13741-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENER DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que sentença de fls. 119/131 transitou em julgado para o 

Ministério Público em 24/02/2014, e para Defensoria Pública no dia 

09/04/2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340638 Nr: 338-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao MP. Após, conclusos.
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II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 139517 Nr: 7020-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341894 Nr: 1741-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAUDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337125 Nr: 18520-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369649 Nr: 10033-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314898 Nr: 13833-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362808 Nr: 2031-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODBMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico à fl. 30, que o Ministério Público não 

logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, bem como que há 

mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359854 Nr: 22483-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se fora distribuída ação penal ou cível relativa a esses 

autos de ação cautelar inominada de medida protetiva.

II. Sendo negativa a resposta, devido ao tempo de tramitação desta ação 

sem que seja ajuizada a ação penal e ao fato de que as medidas 

protetivas não podem subsistir por si indefinidamente, abra-se vista ao MP 

para que demonstre e comprove que ainda persistem os motivos 

ensejadores dessa medida de urgência.

III. Certifique-se se a Defensoria Pública Cível ingressou com a ação 

principal no trintídio legal. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379013 Nr: 20633-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PBDHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

Certifique-se se houve o cumprimento do decisum de fls. 19/20.

Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340638 Nr: 338-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338298 Nr: 19627-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO GANDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334576 Nr: 15325-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341894 Nr: 1741-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAUDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314898 Nr: 13833-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 123016 Nr: 10132-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 
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paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337125 Nr: 18520-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369649 Nr: 10033-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Mantenho as medidas protetivas enquanto perdurar o processo criminal.

III. Certifique-se, se houve oferecimento de denúncia pelo Ministério 

Público, bem como se houve conclusão do inquérito pela autoridade 

policial.

IV. Em caso positivo, apense-se este feito aos autos de ação penal ou 

inquérito policial relacionados ao mesmo fato.

V. Em caso negativo, oficie-se a Delegacia competente pra que proceda e 

remessa do inquérito policial relacionado os fatos deste incidente 

devidamente concluído.

VI. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

VII. Após, conclusos.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372059 Nr: 12807-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359854 Nr: 22483-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331260 Nr: 11627-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SFDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 107926 Nr: 12132-39.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G, G, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, abra-se vista a Defensoria Pública Cível.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367083 Nr: 7056-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348444 Nr: 9300-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial de fl.55.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367083 Nr: 7056-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374963 Nr: 16213-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WSFRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321352 Nr: 361-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA DE FATIMA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321813 Nr: 877-11.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336034 Nr: 17086-55.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318566 Nr: 18023-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDPSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357218 Nr: 19265-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 148627 Nr: 16225-74.2009.811.0042
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, determino a citação e 

intimação do agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368573 Nr: 8748-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 159397 Nr: 6747-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307150 Nr: 4666-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XI. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311925 Nr: 10240-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374963 Nr: 16213-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WSFRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336034 Nr: 17086-55.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318566 Nr: 18023-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDPSC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333435 Nr: 14067-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303586 Nr: 1295-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313234 Nr: 11763-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KFMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324219 Nr: 3579-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330484 Nr: 10717-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA COSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR SANTANA DE ALMECÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335909 Nr: 16929-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337986 Nr: 19163-37.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356189 Nr: 18101-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334576 Nr: 15325-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338298 Nr: 19627-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO GANDO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318414 Nr: 17826-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307014 Nr: 4471-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311522 Nr: 9741-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322202 Nr: 1303-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326495 Nr: 6155-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334056 Nr: 14677-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336807 Nr: 17896-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340598 Nr: 294-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NPVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340631 Nr: 331-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341440 Nr: 1218-03.2013.811.0042
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341618 Nr: 1415-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 354615 Nr: 16285-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355998 Nr: 17873-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358189 Nr: 20430-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369050 Nr: 9298-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369649 Nr: 10033-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370902 Nr: 11481-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377166 Nr: 18632-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 139517 Nr: 7020-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335100 Nr: 15986-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA HOZANA DE MELO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SALUSTIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365113 Nr: 4914-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369836 Nr: 10257-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338633 Nr: 20035-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 141602 Nr: 8990-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341130 Nr: 892-43.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363812 Nr: 3313-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359854 Nr: 22483-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 482 de 939



IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371559 Nr: 12206-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372644 Nr: 13536-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359331 Nr: 21836-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos:®extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano.®determino seja requisitado o encaminhamento do inquérito policial 

para arquivamento;X.Procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feito.XI.Sem custas.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340638 Nr: 338-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 107926 Nr: 12132-39.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G, G, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINILTON AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Intime-se a requerente, na pessoa de seu patrono Dr. Clainilton Aguar 

Leite OAB/MT 12.344, para manifestar-se acerca da certidão de fl.112, 

prazo de 05 dias.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322501 Nr: 1626-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON JOABE FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Aguardando realização de audiência designada.

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 346376 Nr: 6884-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 13741-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENER DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318874 Nr: 18374-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Vistos etc.

I. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 125629 Nr: 14538-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS CLEYTON DA CONCEIÇÃO 

PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305291 Nr: 3045-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBSON MARTINS GUERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309856 Nr: 7591-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS NERIS MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313845 Nr: 12465-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX SABAS MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347965 Nr: 8735-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338298 Nr: 19627-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO GANDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163148 Nr: 10476-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES MOURA SALDANHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 168768 Nr: 16057-38.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.
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V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331260 Nr: 11627-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SFDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337985 Nr: 19301-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372059 Nr: 12807-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343351 Nr: 3420-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331473 Nr: 11881-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332220 Nr: 12699-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146959 Nr: 14169-68.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337125 Nr: 18520-79.2012.811.0042
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313234 Nr: 11763-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KFMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333702 Nr: 14308-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335909 Nr: 16929-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330484 Nr: 10717-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA COSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR SANTANA DE ALMECÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 151017 Nr: 18670-65.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321059 Nr: 50-97.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362808 Nr: 2031-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: BRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODBMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331260 Nr: 11627-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SFDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337985 Nr: 19301-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372059 Nr: 12807-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303586 Nr: 1295-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324219 Nr: 3579-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335632 Nr: 16579-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 102970 Nr: 7565-62.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FURTADO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho pedido retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, observando o disposto no art. 232 , do 

CPC.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 
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eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318240 Nr: 17637-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÍAS OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348537 Nr: 9431-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FRANCK DA SILVA VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 363, § 1º do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318414 Nr: 17826-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371609 Nr: 12256-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334576 Nr: 15325-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356081 Nr: 17983-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343029 Nr: 3051-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 
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trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307509 Nr: 5105-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359526 Nr: 22094-76.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337986 Nr: 19163-37.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333625 Nr: 14237-13.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVERSON CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Considerando a certidão retro, cite-se o acusado, via edital, nos termos 

do art. 361, do CPP.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379013 Nr: 20633-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PBDHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 143176 Nr: 10550-33.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333616 Nr: 14228-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 
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necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 123016 Nr: 10132-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374699 Nr: 15938-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Cite-se o acusado, via edital, nos termos do art. 361, do CPP.

III. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341440 Nr: 1218-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326495 Nr: 6155-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359854 Nr: 22483-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 141602 Nr: 8990-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355998 Nr: 17873-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 
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advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369836 Nr: 10257-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 139517 Nr: 7020-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365113 Nr: 4914-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341618 Nr: 1415-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377166 Nr: 18632-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334056 Nr: 14677-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 
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julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336807 Nr: 17896-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 354615 Nr: 16285-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340598 Nr: 294-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NPVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370902 Nr: 11481-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369050 Nr: 9298-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322202 Nr: 1303-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335100 Nr: 15986-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA HOZANA DE MELO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SALUSTIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371559 Nr: 12206-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338633 Nr: 20035-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340631 Nr: 331-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341130 Nr: 892-43.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358189 Nr: 20430-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369649 Nr: 10033-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 163148 Nr: 10476-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES MOURA SALDANHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:sentença

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Euripedes Moura Saldanha Neto, Cpf: 990.250.781-68, 

Rg: 1.268.028-1 SSP MT Filiação: Enildeth Almeida Saldanha, data de 

nascimento: 13/04/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Avenida Central, Nº 431, Bairro: Santa Izabel, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:XXV.Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido 

confeccionado na peça inaugural pela acusação, e, por corolário, 

condeno Eurípedes Moura Saldanha Neto, brasileiro, convivente, designer, 

inscrito no RG sob o nº 1268028-1 SSP/MT e CPF n. 990.250.781-58, 

natural de Cuiabá-MT, nascido em 13 de abril de 1978, filho de Enildeth 

Almeida Saldanha, residente na Rua A, nº 107, Bairro Canjica, Residencial 

Terra Nova, residencial Cristal, Bloco 02, apto. 33, nesta Capital, como 

incurso nas sanções do artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c art. 147, 

“caput” (por duas vezes), cujas penas, in abstrato são de prisão simples, 

de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, 

se o fato não constitue crime e detenção, de um a seis meses, ou multa, 

respectivamente.Cálculo da pena.Cálculo para o primeiro crime de ameaça 

(CP, art. 147, caput).Delito:Art. 147, caput do CP.Pena in 

abstrato:Detenção de 01 (um) mês 6 (seis) mesesA) Análise das 

circunstâncias judiciais.XXVI.Seguindo fielmente os passos estatuídos 

pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, passo ao cálculo da pena a ser 

imposta ao condenado, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 

59 do CP; as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas 

de diminuição ou aumento de pena.XXVII.Aferindo as circunstâncias 

judiciais talhadas no art. 59 do CP pude observar que:?a culpabilidade, do 

agente, é insofismável e irrefragável, pois preenche todos os seus 

elementos essenciais, tendo em linha de estima que o condenado é 

imputável, pois goza de suas plenas faculdades mentais, não revelando 

quaisquer anomalias ou insanidade mental que impeçam de entender o 

caráter ilícito do fato ou quelhe coarctasse a capacidade de 

autodeterminação;tinha potencial consciência da ilicitude do fato, dado 

ser-lhe cabalmente possível, nas circunstâncias, dentro de um nível 

mediano, saber que, sua conduta, consistia em ilícito penal, não tendo 

restado demonstrado, nos autos, que tenha o mesmo agido impelido por 

algum erro inevitável que lhe impedisse a compreensão da ilicitude dos 

fatos, nas formas previstas nos arts. 21; 20, § 1º; ou 22, segunda parte, 

todos do CP e, por derradeiro, era-lhe exigível, in casu, comportamento 

diverso do praticado, sendo, aí, a meu ver, o ponto onde deve incidir uma 

maior reprovação ou censurabilidade sobre a conduta do agente, pois não 

foi movida por nenhum outro fator externo à sua vontade, como, verbi 

gratia, uma coação moral irresistível (CP, art. 22, primeira parte), mas, 

antes, por insofismável futilidade e falta de respeito, amor e consideração 

para com sua companheira;?quanto aos antecedentes: verifico que o 

condenado não possui antecedentes criminais com transito em julgado, 

sendo, portanto, primário.?quanto a conduta social do condenado restou 

demonstrado que o mesmo se encontrava trabalhando;?quanto à 

personalidade do agente verifico que o crime em comento não representa 

um fato isolado na vida do réu, haja vista queresponde por vários 

processos e incidentes em andamento relacionados a violência domestica 

e familiar contra a mulher;? no tocante aos motivos da prática do delito, 

restou-me evidente que o mesmo decorreu por ciúmes da vítima;?o crime 

não teve qualquer outra consequência além da descrita no próprio tipo 

penal;?quanto às circunstâncias do crime, nada a destacar.?No tocante 

ao comportamento da vítima, não vislumbro nada que mereça destaque.B) 

Dosagem da pena privativa de liberdade.XXVIII.Com efeito, levando-se em 

conta serem razoavelmente favoráveis as circunstâncias judiciais retro 

analisadas, estabeleço a pena base em 01 (um) mês de detenção. 

Aumento a pena base em 01 (um) mês de detenção devido à presença da 

agravante prevista no art. 61, inc. II, alíneas “f”, do CP, passando-se, 

destarte, a pena para 02 (dois) mesesde detenção, a qual torno definitiva, 

ante a ausência de quaisquer outras causas de aumento ou diminuição de 

pena. Cálculo para o segundo crime de ameaça (CP, art. 147, 

caput).Delito:Art. 147, caput do CP.Pena in abstrato:Detenção de 01 (um) 

mês 6 (seis) mesesA) Análise das circunstâncias judiciais.XXIX.Seguindo 

fielmente os passos estatuídos pelo art. 68 de nosso estatuto repressivo, 

passo ao cálculo da pena a ser imposta ao condenado, observando-se as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; as circunstâncias legais 

(atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de 

pena.XXX.Aferindo as circunstâncias judiciais talhadas no art. 59 do CP 

pude observar que:?a culpabilidade, do agente, é insofismável e 

irrefragável, pois preenche todos os seus elementos essenciais, tendo em 

linha de estima que o condenado é imputável, pois goza de suas plenas 

faculdades mentais, não revelando quaisquer anomalias ou insanidade 

mental que impeçam de entender o caráter ilícito do fato ou quelhe 

coarctasse a capacidade de autodeterminação;tinha potencial consciência 

da ilicitude do fato, dado ser-lhe cabalmente possível, nas circunstâncias, 

dentro de um nível mediano, saber que, sua conduta, consistia em ilícito 

penal, não tendo restado demonstrado, nos autos, que tenha o mesmo 

agido impelido por algum erro inevitável que lhe impedisse a compreensão 

da ilicitude dos fatos, nas formas previstas nos arts. 21; 20, § 1º; ou 22, 

segunda parte, todos do CP e, por derradeiro, era-lhe exigível, in casu, 

comportamento diverso do praticado, sendo, aí, a meu ver, o ponto onde 

deve incidir uma maior reprovação ou censurabilidade sobre a conduta do 

agente, pois não foi movida por nenhum outro fator externo à sua vontade, 

como, verbi gratia, uma coação moral irresistível (CP, art. 22, primeira 

parte), mas, antes, por insofismável futilidade e falta de respeito, amor e 

consideração para com sua companheira;?quanto aos antecedentes: 

verifico que o condenado não possui antecedentes criminais com transito 

em julgado, sendo, portanto, primário.?quanto a conduta social do 

condenado restou demonstrado que o mesmo se encontrava 

trabalhando;?quanto à personalidade do agente verifico que o crime em 

comento não representa um fato isolado na vida do réu, haja vista 

queresponde por vários processos e incidentes em andamento 

relacionados a violência domestica e familiar contra a mulher;? no tocante 

aos motivos da prática do delito, restou-me evidente que o mesmo 

decorreu por ciúmes da vítima;?o crime não teve qualquer outra 

consequência além da descrita no próprio tipo penal;?quanto às 

circunstâncias do crime, nada a destacar.?No tocante ao comportamento 

da vítima, não vislumbro nada que mereça destaque.B) Dosagem da pena 

privativa de liberdade.XXXI.Com efeito, levando-se em conta serem 

razoavelmente favoráveis as circunstâncias judiciais retro analisadas, 

estabeleço a pena base em 01 (um) mês de detenção. Aumento a pena 

base em 01 (um) mês de detenção devido à presença da agravante 

prevista no art. 61, inc. II, alíneas “f”, do CP, passando-se, destarte, a 

pena para 02 (dois) mesesde detenção, a qual torno definitiva, ante a 

ausência de quaisquer outras causas de aumento ou diminuição de pena. 

Cálculo da pena para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do 

Decreto Lei nº 3.688/41).Delito:Art. 21, do D

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 168768 Nr: 16057-38.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:sentença

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Jonilson Santos da Silva, Rg: 600.695 SSP MT Filiação: 

Antonio Catarino da Silva e Nilce Santos da Silva, data de nascimento: 

13/04/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Rua João Carlos Pereira Leite, 789, Bairro: Araés, 

Cidade: Cuiabá-MT

Vítima: Tiane Santos da Silva Filiação: Antonio Catarino da Silva e Nilson 

dos Santos da Silva, data de nascimento: 27/08/1974, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, convivente, auxiliar contabil, Endereço: Rua João Carlos 

Pereira Leite , 789, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:XXIX.Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido 

confeccionado na peça inaugural pela acusação, e, por corolário, 

condenoJonilson Santos da Silva, brasileiro, solteiro, desempregado, 

portador do RG nº 1128297 SSP/MT, filho de Antônio Catarino da Silva e 

Nilce Santos da Silva, nascido em 13.04.1977, natural de Cuiabá-MT, 

residente na Rua João Carlos Pereira Leite, nº 789, Bairro Araes, nesta 

Capital, com incurso apenas nas sanções prevista no art. 129, § 9º, do 

CP, cuja pena, in abstrato é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos.Cálculo da pena.Cálculo para o crime de lesões corporais (CP, art. 

129 § 9º).Delito:Art. 129 § 9º do CP.Pena in abstrato:Detenção de 3 (três) 

meses a 3 ( t rês)  anosA)  Anál ise  das c i rcunstânc ias 

judiciais.XXX.Seguindo fielmente os passos estatuídos pelo art. 68 de 

nosso estatuto repressivo, passo ao cálculo da pena a ser imposta ao 

condenado, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; 

as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas de 

diminuição ou aumento de pena.XXXI.Aferindo as circunstâncias judiciais 

talhadas no art. 59 do CP pude observar que:?a culpabilidade, do agente, 
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é insofismável e irrefragável, pois preenche todos os seus elementos 

essenciais, tendo em linha de estima que o condenado é imputável, pois 

goza de suas plenas faculdades mentais, não revelando quaisquer 

anomalias ou insanidade mental que impeçam de entender o caráter ilícito 

do fato ou quelhe coarctasse a capacidade de autodeterminação;tinha 

potencial consciência da ilicitude do fato, dado ser-lhe cabalmente 

possível, nas circunstâncias, dentro de um nível mediano, saber que, sua 

conduta, consistia em ilícito penal, não tendo restado demonstrado, nos 

autos, que tenha o mesmo agido impelido por algum erro inevitável que lhe 

impedisse a compreensão da ilicitude dos fatos, nas formas previstas nos 

arts. 21; 20, § 1º; ou 22, segunda parte, todos do CP e, por derradeiro, 

era-lhe exigível, in casu, comportamento diverso do praticado, sendo, aí, a 

meu ver, o ponto onde deve incidir uma maior reprovação ou 

censurabilidade sobre a conduta do agente, pois não foi movida por 

nenhum outro fator externo à sua vontade, como, verbi gratia, uma coação 

moral irresistível (CP, art. 22, primeira parte), mas, antes, por insofismável 

futilidade e falta de respeito, amor e consideração para com sua irmã;?

quanto aos antecedentes: verifico que o condenado é reincidente.?quanto 

a conduta social do condenado restou demonstrado que o mesmo não se 

encontrava trabalhando; bem como era há época dos fatos usuário de 

entorpecentes.?quanto à personalidade do agente verifico que o crime em 

comento não representa um fato isolado na vida do réu, tendo psique 

voltada para a prática de delitos. Os elementos dos autos demonstraram 

ser o condenado pessoa agressiva e perigosa, conforme corrobora 

extensa ficha de antecedentes criminais (fls.258/266);?no tocante aos 

motivos da prática do delito, restou-me evidente que o mesmo decorreu 

pelo uso de entorpecentes pelas partes e consequente discussão entre 

os mesmos;?o crime não teve qualquer outra consequência além das 

descrita no próprio tipo penal;?quanto às circunstâncias do crime, merece 

destaque o fato de serem viciados em entorpecentes e terem discutido 

quando dos fatos.?No tocante ao comportamento da vítima, vislumbro in 

casu que a mesma encontrava-se sob os efeitos de entorpecentes, 

conforme declarado em audiência de instrução e julgamento.B) Dosagem 

da pena privativa de liberdade.XXXII.Com efeito, levando-se em conta 

serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais retro analisadas, 

estabeleço a pena base em 01 (ano) ano e cinco meses de detenção. 

Aumento a pena base em 05 (cinco) meses de detenção devido à 

presença da agravante prevista no art. 61, inc. II, alíneas “f”, do CP, 

passando, destarte, a pena para 02 (dois) anosde detenção, a qual torno 

definitiva, ante a ausência de quaisquer outras causas de aumento ou 

diminuição de pena. XXXIII.Estabeleço para cumprimento inicial

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305099 Nr: 2847-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Marcelo Ribeiro da Silva, Cpf: 040.008.723-54, Rg: 

036059420090 SSP MT Filiação: Valdelene da Silva Mesquita, data de 

nascimento: 2/1/1998, brasileiro(a), natural de Coelho neto-MA, casado(a), 

carregador, Endereço: Rua José Alves de Souza Quiabos, Cidade: Coelho 

Neto-MA

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DECISÃO.RECEBO A DENÚNCIA na forma posta em 

Juízo em desfavor do acusado, eis que há indícios de autoria e 

materialidade. 1. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público, 

RESSALTANDO-SE que, com relação aos antecedentes criminais da 

Comarca de Cuiabá/MT deverá ser verificado se já se encontram nos 

autos antes de oficiar ao Cartório Distribuidor.2. CITE-SE o acusado para 

que no prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da 

nova redação do art. 396 do Código de Processo Penal. NO MOMENTO DA 

CITAÇÃO O RÉU DEVERÁ INFORMAR SE TEM ADVOGADO OU SE DESEJA 

A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO.3. Caso o réu DESEJE A 

NOMEAÇÃO, ou não apresente a sua DEFESA no prazo acima 

estabelecido, fica desde já nomeado um dos membros da Defensoria 

Pública na escala dessa instituição para que apresente a resposta à 

acusação, devendo os autos serem encaminhados para este fim.4. 

Apresentada a DEFESA ESCRITA, façam-me os autos conclusos.5 . 

Apense-se aos autos de medida protetiva referente aos fatos.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372059 Nr: 12807-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Gabriel de Figueiredo Filho Filiação: Gabriel de 

Figueiredo e Dirce Camargo de Figueiredo, data de nascimento: 

07/05/1966, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , guarda, Endereço: Rua M 

Istral, Cs 02, Bairro: Bom Clima, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 495 de 939



termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334576 Nr: 15325-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Alline Fedossi Amaro Leite, Cpf: 04438682126, Rg: 

24458783 Filiação: Neli Fedossi e Admirson Amaro Leite, data de 

nascimento: 25/05/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

auxiliar de correção, Endereço: Rua 02, Quadra 18, N. 02, Telefone: (65) 

9276-6277, Bairro: Altos do Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Alinson dos Santos Amaro Leite, Rg: 156648030 Filiação: 

Enilza dos Santos Amaro Leite e Admirso Amaro Leite, data de 

nascimento: 24/06/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

representante de vendas, Endereço: Rua 02, Quadra 18, Numero 02, 

Bairro: Altos do Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337125 Nr: 18520-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sibelle Amanda de Souza Guerra, Rg: 245.982.40 

SSP MT Filiação: Adão de Souza Guerra e Morgana de Souza Guerra, data 

de nascimento: 16/06/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, estudante, Endereço: Rua Benê, Nº 83, Bairro: Cidade Verde, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Edmilson Sebastião de Figueiredo, Cpf: 63287170163, Rg: 

798019-1 SSP MT Filiação: Camilo José de Figueiredo e Hilda Delfina de 

Figueiredo, data de nascimento: 10/05/1975, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, tec. eletricidade, Endereço: Rua das Margaridas, 

N° 53 (F: 9215-9176 e 9607-3087), Bairro: Jardim Cuiabá, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333616 Nr: 14228-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosely do Carmo Bueno, Cpf: 776641591-72, Rg: 

0561742-1 SSP MT Filiação: Ursulina do Carmo Bueno, data de 

nascimento: 17/08/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar, Endereço: Rua Principal, 143, Ponto de Ref. 03 Casas Após Colégio 

Maria Lucila, Bairro: Jd. Ubirajara, Cidade: Cuiabá/ Após Colégio Maria 

Lucila-MT

Requerido(a): Redentor Espinosa Neto, Rg: 6534554 SSP MT Filiação: 

Roberto Espinosa e Maria Lourença Baca, data de nascimento: 

03/08/1966, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Nossa Srª Aparecida, N° 99 Ponto de Ref. Casa de Dona 

Lourença, Bairro: Jardim Ubirajara, Cidade: Cuiabá/ Casa de Dona 

Lourença-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 
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cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332220 Nr: 12699-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Leiliane de Jesus Nunes, Cpf: 01459536100, Rg: 

17839408 SSP MT Filiação: Rosa Maria de Jesus Nunes e Carlos Antonio 

Nunes, data de nascimento: 03/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), repositora, Endereço: Rua Moacir de Freitas 

Nº 21, Bairro: Angelita, Cidade: Cuiaba-MT

Requerido(a): Marcos Rodrigues Feitosa, Rg: 18826857 SSP MT Filiação: 

Francisco Pequeno Feitosa e Maria Rodrigues Feitosa, data de 

nascimento: 07/09/1971, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Av. Dom Orlando Chaves, Qda. 10, Nº 02, Bairro: 

Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307509 Nr: 5105-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Geraldina Rodrigues da Silva, Cpf: 51383969191, 

Rg: 07849770 SSP MT Filiação: Adair Severino da Silva e Jandira 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 26/02/1970, brasileiro(a), natural 

de Cidade gaúcha-PR, solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua São 

Cristovão, Nº 615, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Reginaldo Bonifácio da Silva, Cpf: 668.016.211-49, Rg: 

142323 SSP MT Filiação: Benedito Pinto da Silva e Benedita Fernandes da 
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Silva, data de nascimento: 14/05/1959, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

divorciado(a), autônomo, Endereço: Travessa Severiano de Albuquerque , 

92, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343029 Nr: 3051-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Cristina de Jesus Santos, Rg: 11626755934 

SSP MT Filiação: Domingos Moreira dos Santos e Maria Madalena de Jesus 

Bispo, data de nascimento: 18/01/1981, brasileiro(a), natural de Barra do 

mendes-BA, solteiro(a), aposentada, Endereço: Rua Sd, Nº 06, Qdra 42, 

Bairro: Jardim Brasil, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Cleberson Cesar Carvalho Barros, Rg: 1338026-5 SSP MT 

Filiação: Waldiney Benedito Arruda e Joana Pães de Carvalho, data de 

nascimento: 29/05/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

motoboy, Endereço: R. 129, Qda 135, Casa 02 - 1ª Etapa, Bairro: Cpa - iv, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 
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em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359526 Nr: 22094-76.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Suzana Custodio da Rosa, Cpf: 879.252.811-20, 

Rg: 13528750 SSP MT Filiação: Onésio Custódio da Rosa e Maria de 

Lourdes da Rosa, data de nascimento: 24/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Campo mourão-PR, convivente, comerciante, Endereço: Rua Claudio de 

Souza, 15, Q. 09, Tel: 9264-4456, Bairro: Novo Paraíso 2, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Leandro Custódio da Rosa Filiação: Edésio Custódio Rosa e 

Maria de Lourdes Rosa, data de nascimento: 06/10/1981, brasileiro(a), 

natural de Foz do iguaçu-PR, solteiro(a), servente, Endereço: Rua Roberto 

Nunes, Quadra 14, Casa 133, Bairro: Novo Paraiso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337986 Nr: 19163-37.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Edileuza dos Santos Pereira Neves, Cpf: 

975.505.311-53, Rg: 138.09.962 SSP MT Filiação: Domingos Carlito Pereira 

dos Santos e Maria Aparecida dos Santos Pereira, data de nascimento: 

27/09/1980, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), do lar, 

Endereço: Rua G, Qd 65, Nº 02, Bairro: Centro América, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Wilson Silveira Neves, Rg: 161.48.800 SSP MT Filiação: 

Adriano Siveira Neves e Maria Fraga, data de nascimento: 09/08/1983, 

brasileiro(a), casado(a), açougueiro, Endereço: Rua G, Qd 65, Nº 02, 

Bairro: Centro América, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 
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CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 123016 Nr: 10132-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eliana Ferreira da Rosa Filiação: Lino Ferreira da 

Rosa e Lurdes Benedita da Rosa, data de nascimento: 18/12/1980, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), aux. cozinha, Endereço: 

Rua 07, Qd. 12, Cs. 03, Bairro: Jd. Universitário, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ananias Ferreira da Rosa, Rg: 6171362 SSP MT Filiação: 

Lino Ferreira da Rosa e Lourdes Benedita da Rosa, data de nascimento: 

04/01/1968, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, solteiro(a), 

jardineiro, Endereço: Rua 07, Quadra 12, Casa 03, Bairro: Parque 

Universitário, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325891 Nr: 5453-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JCPCN, IAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20
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Intimando:Requerente: Isabela Aparecida Pereira Cardoso Filiação: Rubia 

Aparecida Frantz Pereira Cardoso e Murilo César Pereira Cardoso, data de 

nascimento: 31/07/2007, brasileiro(a), solteiro(a), estudante, Endereço: 

Avenida Haiti, N º 805, Cond. Village das Américas, Casa 15, Bairro: 

Jardim das Américas, Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Julio César Pereira Cardoso Neto Filiação: Rúbia Aparecida 

Frantz e Murilo César Pereira Cardoso, data de nascimento: 24/06/2009, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida Haiti, N 

º 805, Cond. Village das Américas, Casa 15, Bairro: Jardim das Américas, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Adriana Schotten, Cpf: 044.277.709.40, Rg: 8152.3738 SSP 

PR Filiação: Valdeci Ernestina Schotten e Ademir Schotten, data de 

nascimento: 23/07/1984, brasileiro(a), natural de Marechal candido 

rondon-PR, convivente, corretora de imoveis, Endereço: Rua Guadalajara, 

N º 44, Edf. Solar da América, Aptº 134, Bairro: Jardim das Américas, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 143176 Nr: 10550-33.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Izabel Figueiredo de Andrade, Cpf: 030.765.531-86, 

Rg: 2.075.412-4 SSP MT Filiação: Arlan Kardek Moraes de Andrade e 

Matilde Figueiredo de Andrade, data de nascimento: 22/02/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua C, 

Cs. 36, Bairro: Lixeira, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Roberto Pereira Costa Junior, Rg: 19990340 SSP MT 

Filiação: Roberto Pereira Costa e Marcia Nunes Siqueira, data de 

nascimento: 08/08/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

ceramista, Endereço: Rua Linhares, Nº 121, Bairro: Lixeira, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 
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da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313234 Nr: 11763-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KFMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Karina Ferreira Mendes da Costa, Cpf: 

016.893.231-83, Rg: 1643717-9 SSP MT Filiação: Sebastião Alves da 

Costa e Rosalina Ferreira Mandes da Costa, data de nascimento: 

14/11/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), doméstica, 

Endereço: Rua D , 47, Bairro: Parque Cuiaba, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Valery Teixeira Neto, Rg: 5315875 SSP MT Filiação: Osvaldo 

Teixeira Coelho e Aurides Alves Teixeira, data de nascimento: 03/04/1969, 

brasileiro(a), natural de Tocantinópolis-TO, casado(a), aposentado, 

Endereço: Av. Dom Orlando Chaves , 450, Bairro: Manga, Cidade: Varzea 

Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379013 Nr: 20633-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PBDHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Patricia Bohac de Haro Genaro, Rg: 12570443 

Filiação: Renato Bohac de Haro e Sandra Maria da Costa Bohac de Haro, 

data de nascimento: 23/05/1980, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

divorciado(a), professora, Endereço: Rua Bolivia, N.94, Bairro: Ribeirão da 

Ponte, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ricardo Genaro, Rg: 303735442 SSP MT Filiação: Jose 

Carlos Genaro e Valdeti de Souza e Silva, data de nascimento: 

21/02/1979, brasileiro(a), natural de Birigui-SP, divorciado(a), Endereço: 

Rua Santa Genoveva, Q.06, Aptº104, Bairro: Imperador, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 503 de 939



protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333702 Nr: 14308-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ellen Marcia da Silva Curity, Rg: 15197549 SSP MT 

Filiação: Francisca Rosa da Silva Curity e Jasiel de Souza Curity, 

brasileiro(a), solteiro(a), estagiaria - biologia, Endereço: Rua Guarantã , 

357, Bairro: Renascer, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Maria Terezinha Fátima Ferreira Mendes Filiação: Maria 

Terezinha de Souza e João Luiz Ferreira Mendes, brasileiro(a), casado(a), 

do lar, Endereço: Rua 09 , Nº 159 Casa 05, Bairro: Recanto dos Pássaros, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335909 Nr: 16929-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eliane Almeida Medeiros, Rg: 13365428 SSP MT 

Filiação: Fauze Trindade de Medeiro e Adelina Almeida Medeiros, data de 

nascimento: 02/02/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

doméstica, Endereço: Rua Saudade, Nº 51, Bairro: Jardim Campo Verde, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Edmundo Rodrigues Sabino Filiação: Jose Otavio Sabino e 

Neuza Rodrigues Sabino, data de nascimento: 24/01/1968, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua da Saudade, Nº 51, 

Bairro: Campo Verde, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340631 Nr: 331-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Michael Bruno Silva Batista, Cpf: 734.605.241-20, 

Rg: 20559909 SSP MT Filiação: Jose Edvaldo Batista e Marley de Souza 

Silva, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 07 , Nº 13 Quadra 20, 

Bairro: Coxipo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 
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havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences pes

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335632 Nr: 16579-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Vanessa Lameu, Rg: 1860237-1 SSP MT Filiação: 

Felisberto Manoel Lameu e Gabriela Benedita de Castro Lameu, data de 

nascimento: 29/01/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 35, Cs. 112, Bairro: Getulio Vargas, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Fernandes Luiz de Castro Lameu, Cpf: 028.264.351-67, Rg: 

1699816-2 SSP MT Filiação: Felisberto Manoel Lameu e Gabriela Benedita 

de Castro Lemeu, data de nascimento: 14/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), instralador de som automotivo, Endereço: Rua 07 , 

Quadra 25 , Casa 03, Bairro: Coxipo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 
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pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331260 Nr: 11627-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SFDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Jurelino Marques do Nascimento, Rg: 725-974 SSP 

MT Filiação: Benedito Jorge do Nascimento e Benedita Marques da Cruz, 

data de nascimento: 26/10/1967, brasileiro(a), natural de Agua fria-, 

convivente, pedreiro, Endereço: Rua 27, Casa 49, N º 63, Bairro: Jardim 

Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo,
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 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Tiago Ferreira da Silva Filiação: Luzia Ferreira da 

Silva, data de nascimento: 31/01/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), Endereço: Av. 01 , Quadra 01 , Casa 09, Bairro: Jardim das 

Aroeiras, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertence
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Intimando:Requerido(a): Evaldo Benedito da Silva, Cpf: 10310967104, Rg: 
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Gonçalves da Silva, data de nascimento: 08/11/1954, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), auxiliar de escritório, Endereço: Rua Aracatu, N° 
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 
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humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369649 Nr: 10033-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Adilson Alves Carvalho Filho Filiação: Adilson 

Alves de Carvalho e Natinha Maria Benedita Corrêa, data de nascimento: 

24/03/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, 

Endereço: Rua D Nº 4, Qd 11, Bairro: Jonas Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 
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casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua ret

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 337985 Nr: 19301-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo Ricardo Haneiko Pimentel, Rg: 721.4260 SSP 

MT Filiação: Valdemar Rodrigues Pimentel e Terezinha Haneiko Pimentel, 

brasileiro(a), casado(a), pintor, Endereço: Rua 406, Qd 124, Casa 05, 

Setor iv, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 
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conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321059 Nr: 50-97.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Osmar Santos Neves, Cpf: 813.503.251-04, Rg: 

6980095 SSP MT Filiação: Maria Francisca de Araújo e Valmir dos Santos 

Neves, data de nascimento: 02/09/1967, brasileiro(a), natural de Porto 

seguro-BA, casado(a), montador de automóvel, Endereço: Rua Primavera, 

Qd 09, Casa 01, Bairro: Novo Tempo, Próximo Ao Bairro Novo Colorado, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 
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vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 358189 Nr: 20430-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Francisco de Paula e Silva Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), operador de bombas d'agua

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 
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11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.XXXI.A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá 

como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípio

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 303586 Nr: 1295-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Aparecida Santos Pereira, Cpf: 

250.165.801-97, Rg: 0130701-0 SJ MT Filiação: Benjamim Pereira dos 

Santos e Liberalina Silva dos Santos, data de nascimento: 08/06/1957, 

brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, convivente, do lar, Endereço: 

Rua "R", Qda. 66, Casa 09, Bairro: Parque Atalaia, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Julio Cesar Santos Pereira Filiação: Maria Aparecida Santos 

Pereira e Antonio de Sales Pereira, data de nascimento: 07/05/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, entregador, Endereço: Rua 

Figueira, Nº 25, Atrás da Petrobrás, Bela Vista, Bairro: Coxipó, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338298 Nr: 19627-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO GANDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Agilsa Rodrigues de Oliveira Marques, Rg: 

15287130 SSP MT Filiação: Antonio Sousa de Oliveira e Rita Rodrigues de 

Jesus, data de nascimento: 22/04/1972, brasileiro(a), natural de Santo 

antonio do jacinto-MG, convivente, do lar, Endereço: Rua José Ribamar da 

Conceição Silva 186, Quadra 16, Bairro: Jardim Colorado, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcolino Gando de Oliveira, Rg: 15287130 SSP MT Filiação: 

, data de nascimento: 23/08/1968, brasileiro(a), convivente, pedreiro, 

Endereço: Rua Sinop, Último Barraco de Tábua da Rua, Bairro: Parque 

Amperco, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 
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processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338633 Nr: 20035-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338633 Nr: 20035-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Dirceu de Azevedo, Cpf: 68168101804, Rg: 

23545020 SSP MT Filiação: João Jose de Azevedo e Minervina Espada, 

data de nascimento: 26/09/1949, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, 

convivente, Endereço: Rua São Gonçalo, 04, Qdra 19, Bairro: João Bosco 

Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 514 de 939



que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330484 Nr: 10717-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA COSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR SANTANA DE ALMECÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ana Carolina Costa Rodrigues, Rg: 19451164 SSP 

MT Filiação: Jose Francisco Rodrigues e Rosimeire Araujo e Costa, data de 

nascimento: 09/06/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Quinze, Nº 05, Qdra 60, Bairro: Altos da Gloria, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Claudionor Santana de Almecê, Rg: 18670300 SSP MT 

Filiação: Carlos Santana de Almecê e Maria Cirino de Almecê, data de 

nascimento: 22/04/1965, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rodovia Emanuel Pinheiro, 155,, Bairro: Trevo Para Chapada, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 362808 Nr: 2031-93.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODBMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Orlando da Boa Morte Dias Cortez, Rg: 3286134 

SSP MT Filiação: Antonio Cortez e Maria Dias Cortez, data de nascimento: 

11/08/1962, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, casado(a), Endereço: 

Rua 10, Qdra 05, Casa 04, Setor A,, Bairro: Santa Terezinha ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
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exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146959 Nr: 14169-68.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Mariane Silva Cunha, Cpf: 693184171-87, Rg: 

11636246 SSP MT Filiação: Lindinalva Silva Cunha e Wilson da Cunha, data 

de nascimento: 26/03/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

dentista, Endereço: Av dos Florais, Qda 37, Lote 01, Cond Florais dos 

Lagos, Bairro: Alameda Angico, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcio Roberto Martins Filiação: Maria Aparecida Jarros 

Martins e Roberto Martins, brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: 

Rua Licinio Monteiro , 147, Bairro: Jardim Gloria I, Cidade: Varzea 

Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 
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cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324219 Nr: 3579-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lucinete Romera, Cpf: 63142589104, Rg: 8168695 

ssp MT Filiação: João Romera e Maria Sebastiana Romera, data de 

nascimento: 05/04/1975, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, convivente, 

fiscal de patio, Endereço: Avenida F, Nº 71, Bairro: Getulio Vargas, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Sebastião Mota de Oliveira Filiação: Jeronimo Marcolino de 

Oliveira e Neusa Mota, data de nascimento: 12/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Av. F, N. 

71, Bairro: Getulio Vargas, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324219 Nr: 3579-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lucinete Romera, Cpf: 63142589104, Rg: 8168695 

ssp MT Filiação: João Romera e Maria Sebastiana Romera, data de 

nascimento: 05/04/1975, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, convivente, 

fiscal de patio, Endereço: Avenida F, Nº 71, Bairro: Getulio Vargas, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Sebastião Mota de Oliveira Filiação: Jeronimo Marcolino de 

Oliveira e Neusa Mota, data de nascimento: 12/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Av. F, N. 
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71, Bairro: Getulio Vargas, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372644 Nr: 13536-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363812 Nr: 3313-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311522 Nr: 9741-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356189 Nr: 18101-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 
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manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307014 Nr: 4471-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 13741-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENER DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:citação

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Kener da Silva Miranda, Cpf: 63141620172, Rg: 6744397 

SSP MT Filiação: Gregório Papa dos Santos e Benedita Maria da Silva 

Miranda, data de nascimento: 05/01/1974, brasileiro(a), natural de 

Cuiiabá-MT, convivente, lavador de carros, Endereço: Rua Argentina, Nº 

636,, Bairro: Santa Rosa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 27 de abril de 2011 o acusado agrediu a vitima 

Joicylene Pinho de Souza.

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP.II.Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu.IV.Apresentada a resposta do réu, 

se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do 

CPP.V.Defiro as diligências requeridas pelo MP.VI.Nos termos do disposto 

no art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições:?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca;?ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso;VII.Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.VIII.Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de 

dados.IX.Tendo em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria 

desse Juízo e a necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a 

presente decisão servirá como mandado.X.Intimem-se.XI.Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318874 Nr: 18374-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:citação

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Kener da Silva Miranda, Cpf: 63141620172, Rg: 6744397 

SSP MT Filiação: Gregório Papa dos Santos e Benedita Maria da Silva 

Miranda, data de nascimento: 05/01/1974, brasileiro(a), natural de 

Cuiiabá-MT, convivente, lavador de carros, Endereço: Rua Argentina, Nº 

636,, Bairro: Santa Rosa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP.II.Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu.IV.Apresentada a resposta do réu, 

se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do 

CPP.V.Defiro as diligências requeridas pelo MP.VI.Nos termos do disposto 

no art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições:?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca;?ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso;VII.Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo.VIII.Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de 

dados.IX.Tendo em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria 

desse Juízo e a necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a 

presente decisão servirá como mandado.X.Intimem-se.XI.Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 329363 Nr: 9485-95.2012.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÁRIO GOMES MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA

 Vistos etc.

I. Certifique-se se existe petições/documentos destes autos pendentes de 

juntada, especificadamente a cópia do agravo de instrumento interposto 

pela agravante Viviane Marli Rempel.

II. Em caso negativo, certifique e remetam-se as informações do agravo de 
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instrumento em anexo ao Egrégio Tribunal de Justiça via Malote Digital.

III. Em caso positivo, junte e volvam-me concluso.

IV. Sobresto o cumprimento da decisão de fls. 269/270, conforme 

determinado em decisão liminar do agravo de instrumento de fls.281/283.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 386031 Nr: 28269-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIANE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO 

BRANDOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Apense aos feitos envolvendo as mesmas partes (IDs. 374503 e 

372352).

II. Após, volvam-me concluso para apreciação, a fim de evitar decisões 

conflitantes.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385273 Nr: 27344-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDSS, HFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Meyer da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Cite-se o executado para, 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

referente à pensão alimentícia em atraso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385503 Nr: 27567-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRN, ADARN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEÓFILO 

DECARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para que emende a inicial de fls. 07/14, no 

prazo de 05 dias, aportando aos autos cópia da sentença que homologou 

o acordo entabulado entre as partes às fls. 26/27, sob pena de 

indeferimento da inicial, ante a ausência de título executivo.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385408 Nr: 27475-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Apense a cautelar de medida protetiva distribuída sob o código 355765.

II. Após, volvam-me concluso para apreciação, a fim de evitar decisões 

conflitantes.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385407 Nr: 27474-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTF, SVST, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Cavalcanti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Apense a cautelar de medida protetiva distribuída sob o código 355765.

II. Após, volvam-me concluso para apreciação, a fim de evitar decisões 

conflitantes.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341894 Nr: 1741-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAUDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Oscar Laudo Teixeira, Rg: 0751523-5 SSP MT Filiação: 

Santana da Crua Tiexeira e Leila Zilpa Teixeira, data de nascimento: 

22/12/1973, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), serv. gerais 

de fazenda, Endereço: Rua Vereador Wilson Alves Diniz, 173, Bairro: Sta 

Isabel, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 14 de junho de 2012, o acusado perturbou a 

tranquilidade da vítima Leila Zilpa Teixeira.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 
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Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 354356 Nr: 16015-81.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Wellington Dias Paes, Rg: 128617-8 SSP MT Filiação: 

Sant'ana Dias Paes e Maria Joanita dos Santos Paes, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Curio Nº 10 Cpa iv 3ª Etapa, Bairro: Morada da Serra, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 21 de junho de 2012

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368573 Nr: 8748-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Natalina da Costa Arruda, Cpf: 864.820.171-34, Rg: 

124867-2 SSP MT Filiação: Vitorino de Arruda e Telmiza da Costa Arruda, 

data de nascimento: 24/12/1976, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

casado(a), auxiliar de produção, Endereço: Rua A , 07 Quadra 04 

Loteamento São Paulo, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Manoel Sebastião da Silva, Rg: 473.597-8 SSP MT Filiação: 

Edmundo Antonio da Silva e Rita Maria do Espírito Santo, data de 

nascimento: 15/10/1964, brasileiro(a), natural de Santo antônio do 

leverger-MT, solteiro(a), empregado rural, Endereço: Rua C , 04 Quadra 11 

Lot. Jardim São Paulo, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 521 de 939



proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 159397 Nr: 6747-08.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Herestiane de Arruda Bastos, Rg: 1762397-9 SSP 

MT Filiação: Autilio Luiz de Oliveira Bastos, data de nascimento: 14/3/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), diarista, Endereço: Rua 

Presidente João Goulart, N. 610, Bairro: Santa Isabel, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Piter Junior Machado Magalhães, Cpf: 862.003.801-04, Rg: 

12361500 SSP MT Filiação: Zenildo Paulino de Magalhães e Niva Machado 

Magalhães, data de nascimento: 28/11/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), encardenador

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333435 Nr: 14067-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Laura Simone Xavier de Araujo, Cpf: 00013669125, 

Rg: 11292261 SSP MT Filiação: Noize Batista Xavier de Araujo e Raimundo 

Nonato de Araujo, data de nascimento: 24/6/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), açougueira, Endereço: Rua Frango D'água, N º 20, 

Qd 52, ii Etapa, Bairro: Cpa iv, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Daniel Marllon Vinhote de Freitas Filiação: Jacira Vinhote e 

Roberto Carlos de Freitas, data de nascimento: 9/2/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua Cisne, Qd 58, Casa 25, ii 

Etapa, Bairro: Cpa iv, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 
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epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 347965 Nr: 8735-59.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Valdinei Lima dos Santos, Rg: 17254949 SSP MT 

Filiação: Gabriel Arcanjo dos Santos e Jovina Lima dos Santos, data de 

nascimento: 5/4/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pintor, Endereço: Rua F2, Qd 20, Lote 05, Bairro: Bela Vista, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:Na data de 09 de fevereiro de 2012, o acusado agrediu 

e ameaçou a vítima Edilaine Cristina Bosco da Silva.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 313845 Nr: 12465-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX SABAS MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107
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Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Max Sabas Mesquita, Rg: 2.022.433-8 SSP MT Filiação: 

Maurino Sabas Mesquita e Jussimeire Pedrosa da Silva Mesquita, data de 

nascimento: 2/3/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

servente de pedreiro, Endereço: Rua Travessa Silva Ponte, 56, Bairro: 

Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 31 de julho de 2011, o acusado agrediu e 

ameaçou a vítima Raquel Fernandes de Souza.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318566 Nr: 18023-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDPSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria da Penha Santos Coelho, Cpf: 

016.124.831-43, Rg: 173.265.8-3 SSP MT Filiação: Francisco Coelho e 

Maria de Lourdes Jeronimo dos Santos, data de nascimento: 25/4/1985, 

brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, casado(a)

Requerido(a): Eamber Pereira Taques, Cpf: 690.157.081-34, Rg: 

110.8036-1 SSP MT Filiação: Nilton Ribeiro Taques e Antonia Ribeiro 

Taques, data de nascimento: 12/1/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), calheiro (funileiro), Endereço: Rua Salgado Filho, 

Nº 499, Bairro: Jardim União, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 
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da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311925 Nr: 10240-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Valdeir Xavier de Souza, Cpf: 722.85796153, Rg: 

132.39.104 SSP MT Filiação: Maria Jose Xavier e João de Souza, data de 

nascimento: 29/11/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

gráfico, Endereço: Rua Guatemala, Quadra 15, Casa 25, Bairro: Jardim 

Imperial, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 24 de abril de 2011, o acusado agrediu e violou o 

domicílio da vítima Daiana Aparecida da Silva, bem como anteriormente no 

dia 18 de abril de 2011, o mesmo veio a ofender a sua dignidade.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321352 Nr: 361-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA DE FATIMA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luana de Fatima de Moura, Cpf: 852.176.202-00, Rg: 

2592440-0 SSP MT Filiação: Jose Teodoro Barbosa de Moura e Leoli de 

Fatima de Moura, data de nascimento: 5/8/1982, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-PR, convivente, do lar, Endereço: Rua do Cedro, Cs. 10, Bairro: 

Chacara dos Pinheiros, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 31 de dezembro de 2011, o acusado 

ameaçou,agrediu e perturbou a tranquilidade da vítima Poliani Silva de 

Souza

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 
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decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 373247 Nr: 14312-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANE JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Jeovane Jesus de Oliveira, Cpf: 924.433.541.72, 

Rg: 10.44.660-5 SSP MT Filiação: Deusa Evanil de Oliveira, data de 

nascimento: 10/3/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

moto taxista, Endereço: Av. Dr. Meireles, Casa 41, Cond. Flor do Cerrado, 

Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 21 de junho de 2014, o acusado agrediu e furtou 

coisa alheia móvel da vítima Mônica Vieira de Sousa

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359331 Nr: 21836-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rafaela Ferro Alves Ferreira, Cpf: 025.068.551-57, 

Rg: 23360429 SSP MT Filiação: Claudio Alves Ferreira e Cibele Josefa 

Ferro Ferreira, data de nascimento: 24/12/1990, brasileiro(a), natural de 

Pontes e lacerda-MT, solteiro(a), cabeleireira, Endereço: Rua São Luiz, 

1100, Kitinet, Bairro: Areão, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Josamar Gomes da Silva Junior, Cpf: 71454012153, Rg: 

14424916 SSP MT Filiação: Josamar Gomes da Silva e Emilia Maria Gomes 

da Silva, data de nascimento: 18/4/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), engenheiro florestal, Endereço: Rua Ana Clara de 

Almeida, 210, Bairro: Verdão, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição.I.Rafaela Ferro Alves Ferreira, 

qualificada nos autos, ingressou com pedido de aplicação de medidas 

protetivas com supedâneo nas disposições da Lei n. 11.340/06. As 

medidas foram deferidas liminarmente.Não houve conclusão de inquérito, 

nem tão pouco oferecimento de queixa crime em relação ao fato deste 

incidente até o momento, acarretando a perda de condição de 

procedibilidade deste incidente, haja vista que o mesmo é acessório do 

processo pr inc ipa l .  É  o  suc in to  re la tó r io ,  passo  a 

decidir.FundamentosII.Versam os autos acerca de medidas protetivas 

requeridas pela vítima.III.Em consulta ao sistema Apolo verifico que até o 

presente momento não houve conclusão do inquérito, nem tão pouco 

oferecimento de queixa crime pela vítima em relação ao fato deste 

incidente.IV.Verifico, ainda, que os fatos ocorreram em 25/11/2013 (fl.06), 

tendo, portanto, decorrido mais de 11 meses da data dos fatos até hoje, 

sem que a vítima oferecesse competente queixa-crime em relação ao 

crime de injúria e dano, motivo pelo qual sucedeu a decadência do direito 

de ação, estando extinta a punibilidade do agente pela decadência, 

impondo-se, portanto, a extinção deste feito, haja vista ser o mesmo 

acessório do principal.V.Estatui o art. 13 da Lei n. 11.340/06que as 

disposições do Código de Processo Civil se aplicam, subsidiariamente, aos 

feitos decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher.VI.Por sua vez, de conformidade com o que preceitua o artigo 796 

do CPC , o procedimento cautelar, preparatório ou incidental, é sempre 

dependente do processo principal, seguindo, portanto, a sorte 

deste.VII.Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR 

DE PROTESTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 

796 DO CPC - INEFICÁCIA DA CAUTELAR - RECURSO PROVIDO - 

SENTENÇA REFORMADA. A cautelar é acessória à lide principal; sendo 

extinta esta, impõe-se, também, a extinção do processo cautelar.Ap, 

12870/2003, DES.BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2004, Data da publicação no 

DJE 05/10/2004Grifei.VIII.No vertente caso, estando prescrita a pretensão 

punitiva do Estado e a punibilidade do agente, logo deve o inquérito policial 

ser arquivado, acarretando, portanto, a extinção do presente processo 

cautelar, sem julgamento da questão de pano, haja vista que, como visto 

em linhas pretéritas, o acessório segue a sorte do 

principal.DispositivoIX.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos:?extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano.?determino seja requisitado o encaminhamento do inquérito policial 

para arquivamento;X.Procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feito.XI.Sem custas.XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):
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 Intimação das Partes
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 Cod. Proc.: 374699 Nr: 15938-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): João Santana de Oliveira, Rg: 177.543.72 SSP MT 

Filiação: Sebastiana Bispo de Oliveira, data de nascimento: 22/5/1957, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: Rua da 

Integração, Nº 04, Qdra 124, Lote 06 - Kitinete, Bairro: Pedra 90, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 23 de janeiro de 2013, o acusado agrediu e 

ameaçou a vítima Antônia Aparecida de Oliveira.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348537 Nr: 9431-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FRANCK DA SILVA VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Michael Franck da Silva Vitório, Rg: 08924180 SSP MT 

Filiação: Silvio da Silva Vitorio e Elisabet da Silva Matos, data de 

nascimento: 4/4/1977, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

moto taxista, Endereço: Rua 29 , Qda. 30 Casa 08, Bairro: Jardim 

Passaredo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 06 de novembro de 2011, o acusado ameaçou e 

perturbou a tranquilidade da vítima Daniela Silva Ferreira.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 348444 Nr: 9300-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Josemar Ferreira de Oliveira, Cpf: 595.141.831.34, Rg: 

991901-5 SSP MT Filiação: Osvaldo Cardoso de Oliveira e Marina Meranel 

de Oliveira, data de nascimento: 12/4/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, entregador, Endereço: Avenida Fernando Corrêa, 

N° 197 Ou 2206, Bairro: Jardim Petropolis, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 19 de abril de 2012, o acusado xingou e ameaçou 

a vítima Cleise Batista Queiroz de Arruda

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333625 Nr: 14237-13.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVERSON CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Geverson Correa Leite, Cpf: 688715971-68, Rg: 

1143622-0 SJ MT Filiação: Benedita Lucia Correa Leite e João Batista 

Correa Leite, data de nascimento: 26/3/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, açougueiro, Endereço: Av Tenente Coronel 

Duarte, N 25, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 22 de novembro de 2011, o acusado ameaçou e 

agrediu a vítima Michele Cristina Pereira.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335100 Nr: 15986-65.2012.811.0042
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SALUSTIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Hozana de Melo Teodoro, Rg: 10902309 SSP 

MT Filiação: José Emílio Teodoro e Maria das Dores de Melo Teodoro, data 

de nascimento: 11/4/1976, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

casado(a), gerente administrativo, Endereço: Rua Castro Alves, Nº 185, 

Bairro: Jardim Santa Isabel, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Pedro Salustiano de Souza, Cpf: 20773099115, Rg: 1673840 

SSP MT Filiação: Antonio Salustiano de Souza e Jardilina Herge de 

Carvalho, data de nascimento: 10/11/1959, brasileiro(a), casado(a), 

mesttre de obras, Endereço: Rua 09 de Janeiro, Nº 96, Bairro: Jardim 

Leblon, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326495 Nr: 6155-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sandra Helena da Silva Ximenes Nascimento, Rg: 

0677591-8 SSP MT Filiação: Carlos Ximenes e Iracy da Silva Ximenes, data 

de nascimento: 8/4/1970, brasileiro(a), natural de Barrra do garças-MT, 

casado(a), zeladora, Endereço: Avenida Joao Gomes Sobrinho, N° 08, 

Bairro: Lixeira (Nos Fundos do Colégio Lápis de Cor), Cidade: Cuiabá/do 

Colégio Lápis de Cor)-MT

Requerido(a): Carlos José da Silva, Rg: 373.434 SSP MT Filiação: José 

Maria da Silva e de Ilda Maria da Silva, data de nascimento: 27/3/1963, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, convivente, funcionário 

público municipal, Endereço: Rua João Gomes Sobrinho, Nº 08, Bairro: 

Lixeira (Nos Fundos do Colégio Lápis de Cor), Cidade: Cuiabá/ Colégio 

Lápis de Cor)-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
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11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341440 Nr: 1218-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Sandra Helena da Silva Ximenes Nascimento, Rg: 

0677591-8 SSP MT Filiação: Carlos Ximenes e Iracy da Silva Ximenes, data 

de nascimento: 8/4/1970, brasileiro(a), natural de Barrra do garças-MT, 

casado(a), zeladora, Endereço: Avenida Joao Gomes Sobrinho, N° 08, 

Bairro: Lixeira (Nos Fundos do Colégio Lápis de Cor), Cidade: Cuiabá/do 

Colégio Lápis de Cor)-MT

Requerido(a): Carlos José da Silva, Rg: 373.434 SSP MT Filiação: José 

Maria da Silva e de Ilda Maria da Silva, data de nascimento: 27/3/1963, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, convivente, funcionário 

público municipal, Endereço: Rua João Gomes Sobrinho, Nº 08, Bairro: 

Lixeira (Nos Fundos do Colégio Lápis de Cor), Cidade: Cuiabá/ Colégio 

Lápis de Cor)-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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 Intimação das Partes
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 Cod. Proc.: 377166 Nr: 18632-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Antonia Conceição de Almeida Cruz, Rg: 

127151819995 SSP MT Filiação: Aldemecio Batista de Almeida e Maria 

Francisca Conceição de Almeida, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 

216 Qd. 45 Setor 2 Nº 63, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ricardo Braga da Silva, Rg: 16686675 SSP MT Filiação: Davi 

Gago da Silva e Denair Barbosa da Silva, data de nascimento: 30/1/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: 

Rua Buenos Aires, Nº 695,, Bairro: Jardim da Americas, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 
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desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377166 Nr: 18632-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Antonia Conceição de Almeida Cruz, Rg: 

127151819995 SSP MT Filiação: Aldemecio Batista de Almeida e Maria 

Francisca Conceição de Almeida, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 

216 Qd. 45 Setor 2 Nº 63, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Ricardo Braga da Silva, Rg: 16686675 SSP MT Filiação: Davi 

Gago da Silva e Denair Barbosa da Silva, data de nascimento: 30/1/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: 

Rua Buenos Aires, Nº 695,, Bairro: Jardim da Americas, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 
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da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369836 Nr: 10257-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maybe Xavier Maciel, Cpf: 065.551.671.90, Rg: 

281.3525-3 SESP MT Filiação: Lindomar Dias Maciel e Valdina Gonzaga 

Xavier, data de nascimento: 15/6/1999, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 17 E, Nº 80, Qd 11 - Proximo Ao 

Centro Comunitário, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Lindomar Dias Maciel, Rg: 0742658-5 SSP MT Filiação: João 

Teodoro Maciel e Leontina Dias Maciel, data de nascimento: 12/5/1971, 

brasileiro(a), natural de Rio verde-MS, casado(a), garçom, Endereço: R 17 

E, Qda 11, Nº 80, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359854 Nr: 22483-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lucineide Araujo Nunes, Rg: 370534414 SSP SP 

Filiação: Antonio Bento Nunes e Maria Ilda Araujo Nunes, data de 

nascimento: 27/8/1969, brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, 

convivente, domestica, Endereço: Rua Fenelon Muller Kit 2, Bairro: Dom 

Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Antonio Carlos Caetano de Freitas Filiação: Deomiro Caetano 

de Freitas e Eunice Caetano de Freitas, data de nascimento: 15/6/1979, 

brasileiro(a), natural de Jussara-BA, , cabeleleiro, Endereço: Rua Fernelon 

Muller Kit 2, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 
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proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355998 Nr: 17873-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Ivonete Jacob, Cpf: 459.987.281-49, Rg: 8640041 

SSP MT Filiação: Orlando Jacob e Beatriz Utrilha Jacob, data de 

nascimento: 10/8/1968, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua A, Qd. 11, Bl 14, Ap 203, Bairro: Paiaguas, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Thiago Cezar Godoy Pereira, Rg: 9328572 SSP MT Filiação: 

Antonio Fernando Pereira e Eliza Maria de Godoy Pereira, data de 

nascimento: 15/6/1975, brasileiro(a), solteiro(a), servidor publico, 

Endereço: Rua N, Qd. 19, Casa 03, Bairro: Despraiado, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365113 Nr: 4914-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Camila Lemes dos Santos, Rg: 1865.5211 SSP MT 

Filiação: Manoel Lopes dos Santos e Irene Lemes, data de nascimento: 

12/12/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, atendente de 

caixa, Endereço: Rua Trombos 138, Bairro: Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Alexandre de Oliveira, Rg: 120063 SSP MT Filiação: 

Geremias Caetano de Oliveira e Maria Marcia de Oliveira, data de 

nascimento: 24/3/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

Endereço: Rua Trombos Nº 138, Bairro: Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 
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epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 314898 Nr: 13833-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Sergio de Almeida Lara, Cpf: 178627871-53, Rg: 439959 

SSP MT Filiação: Antonia de Almeida Lara e Vimar da Silva Vieira, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Endereço: Avenida Castelo Branco, N° 

290, Bairro: Vila Nova, Cidade: Santa Rita do Araguaia-GO

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 30 de abril de 2011, o acusado agrediu a vítima 

Luliane Felipe dos Santos.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 330889 Nr: 11206-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA MENDES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107
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Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Querelado(a): Valdevino Andrade da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), autônomo, Endereço: Rua 34, Qd 78, Casa 378, 

Bairro: Santa Cruz ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 03 de abril de 2012, o acusado difamou a vítima 

Valéria Aparecida Mendes Tavares.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosilene Rodrigues Xavier de Freitas, Cpf: 

63152886187, Rg: 7505191 SSP MT Filiação: Ramão Nonato Xavier e 

Norma das Graças Rodrigues Xavier, data de nascimento: 23/7/1972, 

brasileiro(a), casado(a), operadora de caixa, Endereço: Rua 5, Qdra 4, 

Casa 26,, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Rivelino Paes Lemes de Freitas Filiação: Arcenio Godim de 

Freitas e Edna Fernandes Paes de Freitas, data de nascimento: 6/11/1972, 

b r a s i l e i r o ( a ) ,  n a t u r a l  d e  M a u r i l a n d i a - G O ,  c a s a d o ( a ) , 

frentista/chapeiro/pedreiro, Endereço: Rua 52, Qda 82, Casa 27, Bairro: 

Cpa Iv, Etapa ii, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 
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em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307014 Nr: 4471-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Neuza Alves dos Santos, Cpf: 274.401.921-68, Rg: 

336.1071 SSP MT Filiação: Francisco Alves dos Santos e Angelina Rosa 

dos Santos, data de nascimento: 13/3/1961, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), técnica em matologia clínica, Endereço: Rua das 

Ametistas,633, Bairro: Vila Mariana, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): João Maciel de Souza, Cpf: 241.590.691-34, Rg: 274.185-7 

SSP MT Filiação: Benedito Justino de Souza e Zenaide Maciel de Souza, 

data de nascimento: 24/6/1960, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

casado(a), Endereço: Rua das Ametistas, Nº 633, Bairro: Vila Mariana, 

Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 363812 Nr: 3313-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Kenia Nicacio da Silva, Rg: 6708842 SSP MT 

Filiação: Jose da Silva e Oteia Nicacio de Oliveira, data de nascimento: 

3/4/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: 

Ruamonte Libano, N 606, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): João Cândido da Silva, Cpf: 02921143119, Rg: 20457979 

SSP MT Filiação: Domingos Candido da Silva e Adelia Pontes da Silva, data 

de nascimento: 23/6/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 15 de Novembro N° 405, Bairro: Centro, Cidade: Bela 

Vista-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 
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proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311522 Nr: 9741-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Karina de Brito Campos, Cpf: 020.907.481-76, Rg: 

1903083-5 SSP MT Filiação: Maria de Fatima Brito, data de nascimento: 

1/7/1984, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, convivente, aux. de 

cozinha, Endereço: Rua Seis N°10, Bairro: São Gonçalo Beira Rio, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Anderson Adriano de Campos, Cpf: 002.621.281-10, Rg: 

149839802 SSP MT Filiação: Carmelini João da Silva e Umbelina Ferreira de 

Campos, data de nascimento: 6/3/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), auxiliar de atendimento, Endereço: Rua 21, Qd. 35, 

Casa 08, Setor V, Bairro: Cpa iii - Morada da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372644 Nr: 13536-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Orga Aires dos Santos, Cpf: 621.373.951-34, Rg: 

147298 SSP MT Filiação: Pedro Aires e Otilia Silva Aires, data de 

nascimento: 21/1/1958, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

doméstica, Endereço: Rua C, Nº 44, Qd. 04, Bairro: 1º de Março, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Tiago Aires dos Santos, Rg: 207.31.825 SSP MT Filiação: 

Antonio Miranda dos Santos e Olga Aires Santos, data de nascimento: 

26/12/1991, brasileiro(a), natural de Primavera do leste-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Endereço: Rua Q, Qd. 18 Nº 80, Bairro: Res. Altos 

do Parque, Cidade: Cuiabá-MT
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 369050 Nr: 9298-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Geosélia da Silva Cruz, Cpf: 570.698.831-53, Rg: 

1018765-0 SSP MT Filiação: Silvino Batista Cruz e Eulina da Silva Cruz, 

data de nascimento: 11/10/1969, brasileiro(a), natural de Ananais-GO, 

convivente, aux. de cozinha, Endereço: Rua ''N'', Nº 04, Qd 05 - Quitinete, 

Bairro: Primeiro Março, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Joaquim Alves de Sousa Filiação: Antonio Jose de Sousa e 

Antonia Alves de Sousa, data de nascimento: 14/11/1964, brasileiro(a), 

natural de Campo maior-PI, convivente, artesão, Endereço: Rua N , 04 

Quadra 25, Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 
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expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 354615 Nr: 16285-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Josineide dos Santos Souza, Cpf: 007.096.221.98, 

Rg: 152.31.801 SSP MT Filiação: Jose Maria Pereira de Souza e Rosineide 

dos Santos Souza, data de nascimento: 15/3/1986, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua 13, Qd 16, Lote 12, 

Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Flavio Sandol de Assis, Rg: 95211 Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista, Endereço: Rua Padre Nazareno, Nº 79, Bairro: Vila 

Iguaçu, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336807 Nr: 17896-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eliane Porquerio de Campos, Rg: 15879704 SSP MT 

Filiação: Irão Alves de Campos e Viturina de Campos, data de nascimento: 

30/11/1977, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, casado(a), auxiliar 

administrativo, Endereço: Rua J, Qdra 12, Nº 1365, Bairro: Nova Conquista, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcos Aurelio Bueno Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de audio, Endereço: Rua J, Nº 17, Qdra 

12, Bairro: Nova Conquista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 
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cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 322202 Nr: 1303-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Mariane Cristtine Carvalho de Araujo, Cpf: 

02200478127, Rg: 19276451 SSP MT Filiação: Mario Benedito de Araujo e 

Eliete Barbosa de Carvalho Araujo, data de nascimento: 28/11/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Av. 

Dante Martins Nº 304, Bloco 50, Bairro: São Carlos, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Edson Pinheiro da Silva Filiação: Francisco Pinheiro da Silva 

e Juvercina Severina da Silva, data de nascimento: 2/1/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua Doutor 

Fernando Ferrari, Nº 293, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318240 Nr: 17637-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÍAS OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Esaías Oliveira de Souza, Rg: 13380141 SSP MT 

Filiação: Atair de Souza e Edite Araújo de Oliveira, data de nascimento: 

12/12/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, 

Endereço: Rua Itaparica, 579, Bairro: Vista Alegre, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 29 de outubro de 2011, o acusado ameaçou, 

causou dano e tentou agredir a vítima Adriana Oliveira Souza.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 
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hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357218 Nr: 19265-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Nivaldo Moreira Figliaggi, Cpf: 22275380825, Rg: 

001454479 SSP MT Filiação: Francisco Moreira Figliaggi e Isabel Moreira 

Figliaggi, data de nascimento: 25/5/1941, brasileiro(a), natural de São jose 

do rio preto-SP, convivente, aposentado, Endereço: Rua Deputado Milton 

de Figueiredo, 10,, Bairro: Morada do Ouro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 
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agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340638 Nr: 338-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Wandervácio Fernandes de Melo, Cpf: 

536.365.031-20, Rg: 0557561-3 SSP MT Filiação: Gerônimo Fernandes de 

Melo e Rosa Dalva Alves de Melo, data de nascimento: 11/7/1973, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, motoxista, Endereço: Rua 

206, Quadra 57, N° 35, Setor 02, Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 
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de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá nã

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 141602 Nr: 8990-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marilia Pereira Mendes, Cpf: 004.033.541-02, Rg: 

1548099-2 SSP MT Filiação: João Mendes Pinheiro e Marli Neponuceno 

Pereira, data de nascimento: 6/8/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), autonoma, Endereço: Rua 04, Casa 10, Bairro: Jd. União, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Herminio Nunes de Alcântara Junior Filiação: Herminio 

Alcantara e Ana Namir Nunes, brasileiro(a), solteiro(a), protético, 

Endereço: Rua Papa João Xxiii, Nº 91, Bairro: Dom Aquino, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341618 Nr: 1415-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eliza Gonçalves Filiação: Felipa Gonçalves, data de 

nascimento: 27/9/1964, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

casado(a), massoterapeuta, Endereço: Rua Z- 4, Qudra 94, Casa 05, 

Bairro: Parque Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Leandro Marcos de Matos Santos, Rg: 1369193-7 SSP MT 

Filiação: Edward Silvio Santos e de Maria José de Matos Santos, data de 

nascimento: 12/1/1984, brasileiro(a), natural de Fátima do sul-MS, 

solteiro(a), auxiliar de serviços, Endereço: Rua Z 4, Qdra 94, Nº 05, Bairro: 

Parque Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 
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ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 374963 Nr: 16213-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WSFRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Wilza Sodre Farias Rocha de Almeida, Cpf: 

54521360106, Rg: 1012.8689 Filiação: Wilson Sodre Farias e Luiza 

Mendes Farias, data de nascimento: 17/7/1973, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), socióloga, Endereço: Pasta Sigilosa, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Cesar Agrepino de Almeida Filiação: Agrepino Chileno de 

Almeida e Belita Eocádia de Almeida, brasileiro(a), casado(a), Endereço: 

Rua Bom Jesus, Nº 640, Bairro: Poção, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336034 Nr: 17086-55.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CVRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Claudia Valéria Rodrigues e Silva, Cpf: 

51684004187, Rg: 22037535 Filiação: Herondino Rodrigues Pinheiro e 

Maria Auxiliadora Pinheiro, data de nascimento: 21/7/1969, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), administradora, Endereço: Av. 

Senador Metello , 1630 Apto 703, Torre ii, Bairro: Goiabeiras, Cidade: 

Cuiabá / Ed. Garden Goiabeiras-MT

Requerido(a): Helson Oliveira de Assis Silva, Cpf: 53745116100, Rg: 

08733990 SSP MT Filiação: Pedro de Assis Silva e Filho e Amil Therezinha 

Oliveira de Assis Silva, brasileiro(a), casado(a), dentista, Endereço: 

Avenida Senador Metello, N º 1630, Aptº 703, Torre 02, Bairro: Goiabeiras, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 544 de 939



Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Helson Oliveira de Assis Silva, Cpf: 53745116100, Rg: 

08733990 SSP MT Filiação: Pedro de Assis Silva e Filho e Amil Therezinha 

Oliveira de Assis Silva, brasileiro(a), casado(a), dentista, Endereço: 

Avenida Senador Metello, N º 1630, Aptº 703, Torre 02, Bairro: Goiabeiras, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 309856 Nr: 7591-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS NERIS MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Denis Neris Mascarenhas, Cpf: 265.796.258-05, Rg: 

32.037.766-0 SSP SP Filiação: Margarete Neri Mascarenhas, data de 

nascimento: 6/5/1976, brasileiro(a), natural de Jacobina-BA, convivente, 

segurado inss, Endereço: Rua Princesa Daiana, Lote 11, Casa 221, Bairro: 

Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 14 de junho de 2010, o acusado ameaçou a vítima 

Danielle Magno Martins.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327079 Nr: 6801-03.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO SILVA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTERIO PÚBLICO

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Marcelino Silva Brasil, Rg: 18117066 SSP MT Filiação: 

José Pereira Brasil e Maria Silva Jesus, data de nascimento: 27/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, carpinteiro, Endereço: Rua 

09, Qdra. 11, Nº 21, Bairro: Altos do Coxipo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 25 de setembro de 2011, o acusado praticou vias 

de fato e agrediu a vítima Rafaella Cristina de Carvalho

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 354426 Nr: 16087-68.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE 

GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Gonçalo Clodomiro de Oliveira Leite Guerreiro, Cpf: 

20586302115, Rg: 195.65.301 SSP MT Filiação: Petronilhio Francisco Leite 

e Hilda Caetano de Oliveira Leite, data de nascimento: 18/2/1953, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), escritor, Endereço: Rua G, 

Qd. 22, Edifício Leonardo da Vinci, 355 - Apto 34, Bairro: Bosque da 

Saúde, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 25 de junho de 2012, o acusado ameaçou a vítima 

Zure Ferreira Camargo.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321813 Nr: 877-11.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Enevair Pedroso da Silva, Cpf: 01962118169, Rg: 

17297826 SSP MT Filiação: Edevair Pedroso e Lucia Pereira da Silva, data 

de nascimento: 4/2/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Benvindo C. de Jesus, Nº8, Bairro: Ribeirão do Lipa, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 23 de março de 2011, o acusado agrediu e 

danificou o aparelho celular da vítima Suelem Ribeiro da Guia.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 148627 Nr: 16225-74.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): José Carlos Felix de Araujo Junior, Rg: 15694941 

SSP MT Filiação: José Carlos Felix de Araujo e Maria Sergia dos Santos, 

data de nascimento: 18/6/1986, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, 

solteiro(a), ajudante, Endereço: Rua 217, Quadra 45, Setor 2, Bairro: 

Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 
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dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370902 Nr: 11481-60.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Oacy Ribeiro da Silva Pereira, Cpf: 34626921191, 

Rg: 4757645 SSP MT Filiação: Benedito Ubaldo da Silva e Elzita Ribeiro da 

Silva, data de nascimento: 16/11/1964, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), comerciante, Endereço: Praça dos Expedicionários, Nº 50, 

Qdra 01, Bairro: Novo Mato Grosso, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Arnaldo Batista Pereira, Cpf: 62139231104, Rg: 0391214-0 

SSP MT Filiação: Arquedo Batista Pereira e Maria Estevina Pereira, data de 

nascimento: 8/1/1962, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pintor, Endereço: Rua Expedicionário, Quadra 01, N.º 50, Bairro: Novo 

Mato Grosso, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307150 Nr: 4666-52.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jaqueline de Jesus Florentino, Rg: 24573701 SSP 

MT Filiação: Geoclesia de Jesus Florentino, data de nascimento: 

23/12/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua Sd, Qdra D,, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Oscar Junior Marcelino da Silva Cruz, Rg: 25597876 SSP MT 

Filiação: Oscar Marcelino da Cruz e Iranildes Souza da Silva, data de 

nascimento: 26/2/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Vitória, N° 24, Quadra 24, Bairro: Resid. Coxipó, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340598 Nr: 294-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NPVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Nathalia Pedrollo Vieira de Castro, Cpf: 

045.644.891-86, Rg: 20019513 SSP MT Filiação: Robinson Bezerra Castro 

e Cintia Pedrollo Vieira, data de nascimento: 16/9/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Ruab, Quadra 09, 

Casa 03, Bairro: Village Flamboyant, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Rafael Azevedo Barbosa, Cpf: 045.432.449-90 Filiação: 

Homero Antonio da Silva Barbosa e Maura Pereira de Azevedo, data de 

nascimento: 23/11/1983, brasileiro(a), natural de Rio de janeiro-RJ, 

solteiro(a), téc. segurança, Endereço: Av Brasil, Apto 101, Torre J -, 

Bairro: Morada do Ouro, Cidade: Cuiabá/ Cond. Morada do Parque-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 
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o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334056 Nr: 14677-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Margarete Aparecida Alves, Cpf: 383.903.531-72, 

Rg: 0501535-9 SSP MT Filiação: Ana Maria de Jesus Alves, data de 

nascimento: 14/12/1959, brasileiro(a), natural de Maringa-MT, convivente, 

serviços gerais, Endereço: Rua 17 , Quadra 07 , Casa 14, Bairro: João 

Bosco Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcelo Augusto Nascimento da Costa, Rg: 124.33.179 SSP 

MT Filiação: Maria José do Nascimento e Mario Ferreira da Costa, data de 

nascimento: 28/4/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pedreiro, Endereço: Av. Principal, Qdra 35, Casa 23, Bairro: Três Barras, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318414 Nr: 17826-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adriana de Oliveira Brito, Rg: 21589135 SSP MT 

Filiação: Maria Aparecida Batista de Oliveira e Juracy Neris Brito, data de 

nascimento: 14/6/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), do 

lar, Endereço: Rua I , Nº 08 Quadra 13, Bairro: Novo Paraiso, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Aparecido da Silva, Rg: 17272866 SSP MT Filiação: Benedita 

Pedroza da Silva, data de nascimento: 18/5/1985, brasileiro(a), solteiro(a), 

pedreiro, Endereço: Rua Dep. Emanuel Pinheiro , 36 Quadra 06(Res. Milton 

Figueiredo), Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 
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autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 139517 Nr: 7020-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Alcilene Santos Mota, Rg: 16282310 SSP MT 

Filiação: Antenor Vicente Mota e Terezinha Maria das Dores Santos Mota, 

brasileiro(a), convivente, secretaria do lar, Endereço: Rua 31 , Quadra 08 , 

Lote 09, Bairro: Três Barras, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wilson Jose de Siqueira, Rg: 1299962-8 Filiação: Possidonio 

José de Siqueira e Neusa José de Siqueira, data de nascimento: 

29/10/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: 

Rua Sd , Nº 107, Casa 107, Bairro: Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371559 Nr: 12206-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Helena Maria de Souza, Cpf: 62168100144, Rg: 

9400478 SSP MT Filiação: Lucas Vidal de Souza e Maria Estela Duarte de 

Souza, data de nascimento: 1/11/1974, brasileiro(a), natural de Rio 

branco-AC, solteiro(a), tec. enfermagem, Endereço: Rua 08, Nº 48, Qd 17, 

Bairro: Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jesibel Nunes de Oliveira, Cpf: 97373028187, Rg: 12061352 

SSP MT Filiação: Jesuel Nunes de Oliveira e Benedita Nunes de Oliveira, 

data de nascimento: 18/3/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Endereço: Rua Santa Catarina Nº 09, Qd 127, Bairro: Morada 

da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356081 Nr: 17983-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Mileny Rodrigues dos Santos Filiação: Alciney da 

Silva Santos e Vera Lucia Rodrigues Batista, data de nascimento: 

19/3/2001, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Av. Brasilia, Nº 247, Qdra 34, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Willian Gomes da Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Dante de Oliveira 02, Qdra 04, Casa Sem Muro e Reboco, Atrás da 

Caixa Dagua, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 
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da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 356081 Nr: 17983-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Mileny Rodrigues dos Santos Filiação: Alciney da 

Silva Santos e Vera Lucia Rodrigues Batista, data de nascimento: 

19/3/2001, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Av. Brasilia, Nº 247, Qdra 34, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Willian Gomes da Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Dante de Oliveira 02, Qdra 04, Casa Sem Muro e Reboco, Atrás da 

Caixa Dagua, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 102970 Nr: 7565-62.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FURTADO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rodrigo Furtado Pinheiro Filiação: Jorge de Tal e Isabel 

Cristina de Tal, brasileiro(a), natural de Teresopolis-, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua 29 Qd 137 Casa 34, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 30 de janeiro de 2007, o acusado furtou coisa 

alheia móvel da vítima Elenice Florêncio de Farias.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331510 Nr: 11936-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jucelino Caceres Lemes Duarte, Rg: 8831505 SSP MT 

Filiação: Lourença Maria Lemes Duarte e Delcio Dias Duarte, data de 

nascimento: 26/11/1974, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, 

operador de gráfica, Endereço: Rua L, Casa 19, Qdr. 52, Bairro: Parque 

Atalaia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 06 de setembro de 2011, o acusado abusou 

sexualmente de A.L.G.D (08 anos de idade), bem como furtou pertençes 

de sua mãe Ana Cláudia Gomes Rodrigues Duarte.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331510 Nr: 11936-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jucelino Caceres Lemes Duarte, Rg: 8831505 SSP MT 

Filiação: Lourença Maria Lemes Duarte e Delcio Dias Duarte, data de 

nascimento: 26/11/1974, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, 

operador de gráfica, Endereço: Rua L, Casa 19, Qdr. 52, Bairro: Parque 

Atalaia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 06 de setembro de 2011, o acusado abusou 

sexualmente de A.L.G.D (08 anos de idade), bem como furtou pertençes 

de sua mãe Ana Cláudia Gomes Rodrigues Duarte.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 346376 Nr: 6884-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jackson da Silva, Cpf: 01424531101, Rg: 16418484 SSP 

MT Filiação: Elenir Maria da Silva, data de nascimento: 1/4/1987, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, 

Endereço: Rua 55, Qd. 210 Nº 12, Bairro: Altos da Serra, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 10 de abril de 2013, o acusado ameaçou e 

agrediu a vítima Eva Maria da Silva (idosa).

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318957 Nr: 18499-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luis Cesar Ventura, Cpf: 945.208.601-72, Rg: 14718189 

SSP MT Filiação: Lucinda Teresa Ventura e Faustino Boa Ventura de 

Almeida, data de nascimento: 27/3/1968, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), encarregado de obras, Endereço: Rua 42, Quadra 

205, Casa 35, 2ª Etapa, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 28 de agosto de 2011, o acusado ameaçou a 

vítima Silvia Regina Oliveira Paiva.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 
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antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 125629 Nr: 14538-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS CLEYTON DA CONCEIÇÃO 

PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jonatas Cleyton da Conceição Pardinho, Rg: 1282150-0 

SSP MT Filiação: Juscelino Fagundes Pardinho e Simone Marcia da 

Conceição, data de nascimento: 14/11/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), classificador de grãos, Endereço: Rua Boa Vista N 

505, Bairro: Jd Leblon, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 16 de maio de 2008, o acusado agrediu a vítima 

Patrícia Leme Braz.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305291 Nr: 3045-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBSON MARTINS GUERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rubson Martins Guerrero, Cpf: 012.832.871-10 Filiação: 

Roberto Martins Guerrero e de Nei Martins Guerrero, data de nascimento: 

9/2/1986, brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), garçom, 

Endereço: Rua Saso Joaquim N 1033, Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 23 de fevereiro de 2011, o acusado ameaçou e 

danificou objetos da vítima Danyelli Martins Guerrero.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 556 de 939



Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 375174 Nr: 16445-96.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jose Alexandre Bezerra da Silva, Rg: 6403493 SSP PE 

Filiação: Cicero Felix da Silva e Cicera Bezerra da Silva, data de 

nascimento: 8/5/1983, brasileiro(a), natural de Maraial-PE, divorciado(a), 

faxineiro, Endereço: Rua Couto Magalhães , 364 Kit Net 03, Bairro: Jardim 

Leblon, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 21 de janeiro de 2013, o acusado agrediu e 

ameaçou a vítima Adriana Maria de Oliveira.

Decisão/Despacho:Vistos etc. I. Não se verificando in casu qualquer das 

hipóteses previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo 

MP. II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez dias, ex vi do art. 396 do CPP . III.Não sendo apresentada resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, desde já lhe 

nomeio defensor na pessoa de um dos Defensores Públicos que atuam 

nessa Comarca e Vara, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu. IV. Apresentada a resposta do 

réu, se houver sido suscitada preliminar, abra-se vista ao MP para 

manifestação. Caso não tenha sido suscitada nenhuma preliminar, 

volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 ambos do CPP. V. 

Defiro as diligências requeridas pelo MP. VI. Nos termos do disposto no 

art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que adequou o item 7.5.1, III da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – (CNGC), solicite-se informações sobre os 

antecedentes do acusado aos seguintes órgãos e instituições: ?à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;?às 

Varas de Execuções Penais desta Comarca; ? ao Instituto de identificação 

do Estado de Mato Grosso; VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), uma vez provado pelo 

Ministério Público a impossibilidade de fazê-lo. VIII. Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados. IX. 

Abra-se vista ao Ministério Público para que emende a denúncia, 

especificando o quantum da pretensão indenizatória requerida, bem como 

as provas que pretende produzir. X. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial, senão vejamos: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL – TJ/MT 

Classe: Apelação Decisão: Acórdão Data de Julgamento: 05/09/2012 - 

Data de Publicação: 19/09/2012 Relator(a): DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA 

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL E FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INCORFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO 

QUANTUM DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AOS 

POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a extirpação da condenação do 

recorrente ao pagamento, a título de indenização à vítima, dos danos 

morais por ela suportados, quando se infere, dos autos, a inobservância 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa diante da inexistência 

de especificação quanto ao montante pretendido. Ap, 109669/2011, 

DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 19/09/2012. XI. Tendo 

em vista o número reduzido de pessoal na Secretaria desse Juízo e a 

necessidade de se imprimir celeridade ao presente feito, a presente 

decisão servirá como mandado. XII. Intimem-se. XIII. Cumpra-se com 

urgência.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367083 Nr: 7056-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Mara de Jesus Carvalho, Rg: 2408974-5 SSP MT 

Filiação: Samuel de Souza Carvalho e Luseni Francisca de Jesus, data de 

nascimento: 11/7/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

Endereço: Rua A , 17 Quadra 11 Res. Sucuri, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Valdeci Andrade, Cpf: 061.835.141-87, Rg: 224.032 SSP MT 

Filiação: Elizeu de Andrade e Filomena de Andrade, data de nascimento: 

29/9/1945, brasileiro(a), natural de Guanabara-RJ, separado(a) 

judicialmente, micro-empresário, Endereço: Sitio Santa Edvirges, Bairro: 

Parque Humaitá ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 
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quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371609 Nr: 12256-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jennyffer Maisa Silva Reis Filiação: Valtenis Rosa 

Silva e Maria Odete Lima Reis, data de nascimento: 28/7/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Dois, Lote 

06, Atras do Alto da Serra, Bairro: Recanto das Siriemas, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Alessandro Cássio da Silva, Cpf: 994.621.091-68, Rg: 

1487960-3 SSP MT Filiação: Acácio Mendes da Silva Evera Adalgisa da 

Silva, data de nascimento: 12/10/1982, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, convivente, servios gerais, Endereço: Av.principal Em Frente 

Ao Centro Comunitário, Bairro: Bela Vista, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 377166 Nr: 18632-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Antônia Conceição de Almeida Cruz requereu, via Autoridade 

Policial Medidas Protetivas nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006.A Lei 

11340/06 em seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, 

dentre outras.Diante da situação fática, no caso em questão, vejo 

necessário e adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a 

vítima.Atendendo às particularidades do caso, entendo proporcional a 

concessão das seguintes providências:Ao agressor:a-Determino que o 

agressor deverá manter distância da vítima, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;b-Determino que o agressor 

não mantenha contato com a ofendida, seus familiares, bem como 

testemunhas por quaisquer meios de comunicação;c-Fixo multa diária no 

importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão;À 

vítima:a.Determino o seu afastamento do lar, sem prejuízo dos direitos 

relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;Em caso de 

descumprimento da presente decisão pelo agressor, fica o mesmo 

advertido que poderá, nos termos do art. 313, III do CPP, ser decretada 

sua prisão.Cumpra-se o determinado no art. 38 da Lei n. 11.340/06, 

cito-o:“Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar 

contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais 

do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional 

de dados e informações relativo às mulheres”.Notifique-se o Ministério 

Público.Cientifique-se a vítima do direito de estar acompanhada de 

advogado ou defensor público em todos os atos processuais, quer seja 

perante a Autoridade Policial ou em Juízo.Defiro ao Oficial de Justiça os 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).Sendo medida de urgência, o 

cumprimento deve ser realizado pelo Oficial de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 357218 Nr: 19265-25.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 certifico que apesar de devidamente intimada como se infere à 34, a 

vitima deixou decorrer in albis o prazo para se manifestar, diante disso 

faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374963 Nr: 16213-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WSFRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 X.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XI.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para 

que tome ciência desta nomeação e participe da audiência de conciliação 

retro designada, conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da 

Penha.XVII.Intimem-se, ainda, a requerente e o requerido para 

comparecerem a audiência de conciliação.XVIII.Cite-se o agressor para 

que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, indicando as provas 

que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , 

aplicado ao presente caso por analogia, haja vista tratar-se de 

procedimento cautelar.XIX.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se 

valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do 

§ 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XX.Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.XXI.O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do 

lar, com apenas seus pertences pessoais.XXII.A presente decisão tem 

força de mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes 

em homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XXIII.Intimem-se.XXIV.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 369836 Nr: 10257-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que as audiências de conciliações já estão sendo 

designadas para o mês de novembro do corrente ano, ante a 

indisponibilidade de pauta; considerando a necessidade de antecipar tais 

audiências, haja vista que o longo lapso temporal entre a data do fato e a 

realização de audiência poderá prejudicar o interesse das partes, bem 

como dificultar a possibilidade de conciliação entre as partes e; 

considerando, por fim, que houve a disponibilidade de datas de audiências 

de conciliações para o mês de setembro/2014, as quais serão realizadas 

por conciliadores voluntários, antecipo a audiência de conciliação (art. 

125, IV, do CPC) já designada outrora neste feito para o dia para o dia 

15/09/2014, às 08h30min.

Intimem-se as partes.

Servirá a presente decisão como mandado.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335632 Nr: 16579-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 368573 Nr: 8748-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a medida de proteção em apreço envolve questões de 

direito de família é imperioso que seja designada audiência de conciliação, 

(art. 125, IV, do CPC). Posto isto, designo audiência de conciliação para o 

dia 02/09/2014, às 14h20min, oportunidade em que a requerente deverá, 

se for o caso, apresentar a documentação pessoal de seus 

descendentes menores.Intimem-se a Defensoria Pública, o Ministério 

Público, a ofendida e o agressor.Fica autorizado o Senhor Oficial de 

Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 

11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).Tendo 

em vista a urgência da medida, desde já fica deferido que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista, caso seja 

necessário.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso esteja 

previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas 

proceder à sua retirada do lar, com apenas seus pertences 

pessoais.Intimem-se.Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 343351 Nr: 3420-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 318414 Nr: 17826-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal/inquérito policial, referente a este incidente, diante disso, 

remeto os autos para o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 341894 Nr: 1741-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAUDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não se verificando in casu qualquer das hipóteses previstas no art. 395 

do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo MP.

II. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez 

dias, ex vi do art. 396 do CPP .

 III. Não sendo apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, desde já lhe nomeio defensor na pessoa 

de um dos advogados que atuam no Núcleo de Pratica Jurídica da Unic – 

UNIJURIS, desta Capital, o qual deverá ser intimado para apresentar, no 

prazo legal, a defesa preliminar do réu.

IV. Apresentada a resposta do réu, se houver sido suscitada preliminar, 

abra-se vista ao MP para manifestação. Caso não tenha sido suscitada 

nenhuma preliminar, volvam-me conclusos para a fase dos arts. 397 e 399 

ambos do CPP.

V. Defiro as diligências requeridas pelo MP.

VI. Nos termos do disposto no art. 1º do Provimento nº 19/2012-CGJ que 

adequou o item 7.5.1, III da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – (CNGC), 

solicite-se informações sobre os antecedentes do acusado aos seguintes 

órgãos e instituições:

? à Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;

? às Varas de Execuções Penais desta Comarca;

? ao Instituto de identificação do Estado de Mato Grosso;

VII. Proceda-se, ainda, consulta junto ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), uma vez provado pelo Ministério Público a impossibilidade 

de fazê-lo.

VIII. Comunique-se o recebimento desta denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia onde se originou o 

inquérito e ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) para 

alimentação do banco de dados.

IX. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

X. Intimem-se.

XI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347267 Nr: 7965-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE ALMEIDA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO V. POSSARI

 Vistos etc.

O Ministério Público, com base em Inquérito Policial n. 777/2013/DEDM/MT, 

denunciou JAIL DE ALMEIDA FERRAZ, como incurso nas sanções dos 

artigos 147 “caput” c/c o art. 61, II, “f” e art. 129, §9º todos do Código 

Penal, com relação à vítima Jaqueline Renata Bem da Cruz, crimes 

cometidos na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Narra a denúncia (fls. 02/04), que no dia 27 de abril de 2013, por volta das 

01h00min, na rua Vilhena, nº 135, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e 

comarca, o denunciado Jail de Almeida Ferraz, 26 (vinte e seis) anos, 

violou a integridade física da vítima Jaqueline Renata Bem da Cruz, 18 

(dezoito) anos, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou, por 

meio de palavras, de causar-lhe mal grave e injusto.

Diz que o denunciado conviveu com a vítima por aproximadamente 2 (dois) 

meses, e que no dia dos fatos iniciou uma discussão com a vítima, por 

motivos de cunho familiar, e aproveitando-se quebrou uma garrafa na 

cabeça da vítima Jaqueline Renata Bem da Cruz.

Após quebrar a garrafa, o denunciado encostou a garrafa no pescoço da 

vítima, ameaçando de matá-la.

 A vítima Jaqueline Renata Bem da Cruz para se defender, mordeu o 

denunciado Jail de Almeida Ferraz, em um dos seus dedos.

A denúncia foi recebida (fls. 50-verso). O acusado foi citado e apresentou 

sua defesa preliminar (fls. 84/86).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 103/110), foi ouvida a vítima, 3 

testemunhas, e interrogado o denunciado. (CD-ROM fls. 108/109).

O Ministério Público, em sede de memoriais, (fls. 130/143), requereu o 

julgamento parcial de procedência da ação penal, com a condenação do 

acusado nas sanções previstas no art. 129,§9º c/c art. 147 c/c 61, ‘f’, c/c 

art. 69, todos do Código Penal. (fls. 130/143).

A defesa, por sua vez, apresentou suas alegações finais (fls. 144/155), 

pugnou pela realização de exame de dependência alcóolica e posterior 

tratamento. Caso não seja possível, pede, que na dosimetria, seja 

considerada sua confissão, a embriaguez involuntária, e que sua pena 

seja estipulada no mínimo possível, em razão da natureza do delito, da 

primariedade, e, principalmente, pelo fato da família hoje viver em plena 

harmonia, e que o regime inicial de cumprimento da pena seja aberto.

 É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública através da qual se imputa a Jail de Almeida 

Ferraz a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º c/c o 

art. 61, II, “f” e art. 147 “caput”, c/c art. 69, todos do Código Penal, crimes 

cometidos contra a vítima Jaqueline Renata Bem da Cruz.

Os autos tramitaram ausentes de vícios, não havendo irregularidade ou 

nulidade que impeça a prolação da sentença.

Da lesão corporal:

A materialidade do delito de lesão corporal esta comprovada, no laudo 

pericial acostado as fls. 5/11.

 “III- HISTÓRICO:

Relata que na madrugada de hoje por volta das 01h00min seu convivente 

a agredia com garrafada e jogando-a no chão.

IV – DESCRIÇÃO:

1- Feridas corto-contusas, várias nas regiões frontal, suprahiodiana, 

infrahiodiana, torácica de aproximadamente 1,0 cm.

2- Ferida corto-contusa de 2.0 cm, suturada na região parietal esquerda.

3- Escoriação no joelho esquerdo de cotovelo.

4- Equimose na região ilíaca esquerda.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

Lesões recentes e compatíveis com o histórico.

VI – CONCLUSÂO:

Lesão produzida por ação contundente e corto-contundente”.

No que tange à autoria alusiva ao réu, esta é induvidosa. A vítima afirmou 

que foi o réu quem cometeu o delito ora analisado, conforme se verifica 

em suas declarações tanto na fase policial (fls. 18/19), bem como na fase 

judicial. (CD-ROM -fl. 108)

“ QUE a declarante afirma que convivia com JAIR DE ALMEIDA FERRAZ 

por aproximadamente 02 (dois) meses; QUE na data de hoje 27/04/2013 a 

declarante estava consumindo bebida alcoólica juntamente com JOZINETE 

DE ALMEIDA FERRAZ irmã do conduzido; QUE a declarante afirma que 

JAIR começou a agredi-la pelo motivo que a mesma ofendeu a sua 

cunhada JONIZETE; QUE JIAIR não gostou da atitude da declarante; QUE 

JAIR agrediu fisicamente a declarante com uma garrafada na cabeça; QUE 

a declarante afirma que JAIR pegou a boca da garrafa e colocou no seu 
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pescoço falado que iria “mata-la”; QUE a declarante reagiu dando uma 

mordida em um dos dedos da mão de JAIR, conseguindo se soltar” (fls. 

18).

“Fora perguntado: Eu gostaria que a senhora nos contasse, a juíza, ao 

doutor e a mim, o que é que aconteceu nesse dia.

(01min18s): O que aconteceu é que a gente teve uma discussão, batemos 

boca, ele me mandou embora, peguei as minhas coisas e fui, mas esqueci 

minha chave, ai eu voltei, passei lá em frente, a irmã dele tava sentada lá, 

chamou eu para mim ficar lá em frente, tomando uma cerveja lá junto com 

ela, que não sei o que, que era pra mim não ligar pra ele, que ele tava 

tomado que era assim mesmo. Fiquei sentada junto com ela lá 

conversando. Ela entrou pra dentro, ele começou a agredir ela, porque ... 

tipo assim por quê que ela tinha me chamado de volta, começou a agredir 

a própria irmã, entrei no meio para separar, ai ele pegou e me deu um 

empurrão, revidei, passou a mão numa garrafa, deu uma garrafada na 

minha cabeça, tanto que deu ponto no meu pescoço, passou uma 

voadeira em mim que eu cai no chão e me ralei toda. Ai eu sai andando 

toda ensanguentada, encontrei um moto taxi amigo meu perto lá da 

esquina, onde eu encontrei uma viatura a uma quadra dali, na Avenida das 

Torres, que tinha abordado uma Hilux, que tipo o motorista tava bêbado, ai 

pararam, dai imediatamente voltou comigo pra trás.

Fora perguntado: Ele estava no local?

(02min45s): Estava.

Fora perguntado: A senhora ficou machucada aqui também por causa do 

gargalo? É esse machucado que a senhora tem abaixo do pescoço?

(03mim14s): Isso.

Fora perguntado: Em razão dessas lesões a senhora teve que fazer 

algum tratamento específico?

(03min42s): É ... tava tomando antibiótico e anti-inflamatório.

Fora perguntado: Por causa dessas lesões a senhora ficou impossibilitada 

de cuidar das suas coisas, de sua casa?

(04min9s): Sim, porque é difícil se locomover direito com tudo ralado, tudo 

machucado.

Fora perguntado: E durante quanto tempo a senhora ficou assim com essa 

dificuldade?

(04min19s): Uma semana, uma semana e meia”.

O réu admitiu, em seu depoimento na fase judicial, que tinha bebido em 

demasia, e por essa razão não se lembrava de nada do que aconteceu 

naquele dia, apenas que empurrou a vítima.

“ Que o interrogado vem se relacionando com JAQUELINE há 

aproximadamente dois meses, sendo que não estavam morando juntos.; 

Que conheceu JAQUELINE no Cabaré da Dona Márcia localizado em Novo 

Horizonte, sendo que aquela fazia programa naquele local; QUE na data de 

ontem o interrogado se encontrava em casa bebendo juntamente com 

JAQUELINE, sendo que em determinado momento motivado por ciúmes por 

parte daquela iniciou-se uma discussão, tendo então o interrogado pedido 

a JAQUELINE que fosse embora dali, sendo que a mesma pegou suas 

coisas e saiu, tendo retornando imediatamente meia hora depois; QUE 

começaram a discutir novamente sendo que em determinado momento 

JAQUELINE avançou sobre o interrogado e começou a morde-lo, tendo 

causado lesões diversas em seu corpo; QUE na intenção de se defender 

o interrogado empurrou JAQUELINE sendo que a mesma bateu a cabeça 

na parede; QUE o interrogado não se recorda muito bem, pois já havia 

ingerido uma caixa de cerveja; QUE no momento das agressões as 

pessoas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 333336 Nr: 13924-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID.333336, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 139517 Nr: 7020-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 141602 Nr: 8990-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326495 Nr: 6155-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 334056 Nr: 14677-09.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335062 Nr: 15931-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RRXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 336807 Nr: 17896-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 365113 Nr: 4914-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 341618 Nr: 1415-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 341440 Nr: 1218-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SHDSXN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 354615 Nr: 16285-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355998 Nr: 17873-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 359854 Nr: 22483-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 369836 Nr: 10257-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377166 Nr: 18632-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 146959 Nr: 14169-68.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 343351 Nr: 3420-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 123016 Nr: 10132-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 143176 Nr: 10550-33.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 
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e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 307509 Nr: 5105-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335632 Nr: 16579-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 337125 Nr: 18520-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325239 Nr: 4733-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

Cite-se o denunciado via edital, após certificado o necessário venham os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 331473 Nr: 11881-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DCDSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 333616 Nr: 14228-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 333702 Nr: 14308-15.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 356081 Nr: 17983-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 379013 Nr: 20633-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PBDHG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 353744 Nr: 15309-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luiz Mario da Silva, Cpf: 50313070130 Filiação: Benedito 

da Silva e Estevina Oliveira da Silva, data de nascimento: 31/5/1968, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Travessa 

Aguas Claras N°65, Bairro: Cohab Nova, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 17 de fevereiro de 2012, o acusado ameaçou e 

injuriou a vítima Lourença Iane de Arruda

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 
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apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 303417 Nr: 1117-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SilVA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Fabio da Silva Tavares, Cpf: 73235172149, Rg: 

1.572258-9 SSP MT Filiação: Carlos Tavares de Freitas e Alaide Aurelina 

da Silva, data de nascimento: 16/2/1983, brasileiro(a), natural de 

Nortelandia-MT, solteiro(a), serralheiro, Endereço: Rua Jardim Renascer, 

566 (Rua Nova Mutum), Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 28 de julho de 2010, o acusado agrediu a vítima 

Isana Leticia da Silva

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 129746 Nr: 16859-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANGNELLO DE JESUS MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Wangnello de Jesus Medrado Filiação: Manoel Medrado 

e Irene Eneas de Jesus, data de nascimento: 15/12/1977, brasileiro(a), 

natural de Feijó-AC, convivente, calderista, Endereço: Rua 07, Quadra 01, 

Nº 20, Bairro: Nova Esperança iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 05 de junho de 2008, o acusado agrediu a vítima 

Luciana Rodrigues dos Santos.

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 329306 Nr: 9355-08.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO DOS SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Sandro Roberto dos Santos Pires Filiação: Odair Muniz 

Pires e Marisa Dunda Santos Pires, data de nascimento: 1/1/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, agente rodoviária, 

Endereço: Rua José Rabelo Leite Nº 402, Bairro: Santa Rosa, Cidade: 
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Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 20 de setembro de 2011, o acusado ameaçou, 

perturbou a tranquilidade e danificou o veículo da vítima Gleyva Maria 

Simões de Oliveira.

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 312899 Nr: 11365-59.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Diego dos Santos Ferreira, Rg: 2181289-6 Filiação: 

Vicente Alves Ferreira e Odete Aparecida dos Santos, data de 

nascimento: 8/3/1988, brasileiro(a), natural de Ariquemes-RO, convivente, 

serv. de pedreiro, Endereço: Rua F, Qd. 05 Cs. 11 - Cohab Santa Clara, 

Bairro: Parque do Lago, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 06 de abril de 2011, o acusado praticou vias de 

fato e ameaçou a vítima Luzenil Braga dos Santos

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 370911 Nr: 11490-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO HORACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:citação

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Agnaldo Horacio, Cpf: 352458.911-15, Rg: 629736 SSP 

MT Filiação: João Horácio e Ana Nonato Horácio, data de nascimento: 

12/1/1967, brasileiro(a), natural de Tapira-PR, casado(a), assessor 

parlamentar, Endereço: R E, 53, Casa 05, Cond. San Marino], Bairro: Jardim 

Flamboyant, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 09 de maio de 2014, o acusado agrediu a vítima 

Marinete Tavares da Silva Horácio.

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 321995 Nr: 1085-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Rodrigo Rodrigues Cunha Filiação: Luiz Antonio Cunha 

Borba e Elizabete Rodrigues, data de nascimento: 22/6/1986, brasileiro(a), 

natural de Campo grande-MS, convivente, servente pedreiro, Endereço: 

Rua Coqueiral, Nº 20, Qdra 148, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 12 de janeiro de 2012, o acusado ameaçou a 

vítima Jaqueline Telis de Oliveira.

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 353209 Nr: 14698-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Joao Bosco Viana, Rg: 1125648-6 SSP MT Filiação: 

Caetano Vilela e Ana Viana, data de nascimento: 31/1/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua Metropolitana, 

Nº 95, Bairro: Santa Isabel, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 20 de junho 2013, o acusado agrediu e ameaçou 

a vítima Cleonice Souza da Silva

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325239 Nr: 4733-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:citação

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Ronildo Andrade Santos Filiação: Ivone Barreira de 

Amnorim e de João Andrade dos Santos, data de nascimento: 24/08/1974, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, convivente, motaxista, Endereço: 

Avenida Projetada, Qd 35, Casa30, Bar do Roni, Bairro: Centro América, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:no dia 11 de março 2012 ao acusado agrediu a vitima 

Dirza Rodrigues.

Decisão/Despacho:DECISÃORECEBO A DENÚNCIA na forma posta em 

Juízo em desfavor do acusado, eis que há indícios de autoria e 

materialidade.1. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público, 

RESSALTANDO-SE que, com relação aos antecedentes criminais da 

Comarca de Cuiabá/MT deverá ser verificado se já se encontram nos 

autos antes de oficiar ao Cartório Distribuidor.2. CITE-SE o acusado para 

que no prazo de 10 dias responda à acusação por escrito, na forma da 

nova redação do art. 396 do Código de Processo Penal. NO MOMENTO DA 

CITAÇÃO O RÉU DEVERÁ INFORMAR SE TEM ADVOGADO OU SE DESEJA 

A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO.3. Em caso do réu DESEJAR A 

NOMEAÇÃO, ou não apresentar a sua DEFESA no prazo acima 

estabelecido, fica desde já nomeado um dos membros da Defensoria 

Pública na escala dessa instituição para que apresente a resposta à 

acusação.4. Apresentada a DEFESA ESCRITA, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade.5. Em seguida, façam-me os autos conclusos.6. RETIRE-SE 

a tarja preta da capa dos autos, uma vez que o réu foi colocado em 

liberdade em 23/03/2012, no auto de prisão em flagrante de código 

324638.7 . APENSE-SE aos feitos de códigos 324638 e 324637.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 333336 Nr: 13924-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:Citação

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Reginaldo Martins de Almeida, Cpf: 988226751-34, Rg: 

1180788-1 SSP MT Filiação: Leopoldo Martins de Almeida e Ramona 

Bibiana de Almeida, data de nascimento: 25/07/1978, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua das Flores, S/n 

(Proximo A Ingreja Assembleia de Deus), Bairro: Res. Sucuri, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:consta dos autos que o acusado ameaçou por diversas 

vezes a vitima, furtou, injuriou.

Decisão/Despacho:Vistos etc.,Recebo a denúncia ofertada em face de 

REGINALDO MARTINS DE ALMEIDA, porque presentes indícios suficientes 

da autoria, prova da materialidade e a não incidência das circunstâncias 

de sua rejeição (CPP, art. 395).Senhora Gestora, cumpra a decisão, 

exatamente na sequência das determinações que seguem: Cite-se o (s) 

acusado (s) para responder (em) à(s) acusação(ões), por escrito, no 

prazo de dez (10) dias (CPP, art. 396 “caput”).Devendo constar no 

mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) de justiça (a) deverá advertir o 

réu no momento da Citação, se tem advogado ou se deseja a nomeação 

de defensor público, o que deverá constar na certidão.Em caso do réu 

desejar a nomeação, ou não apresentar a sua defesa no prazo acima 

estabelecido, fica desde já nomeado um dos membros da Defensoria 

Pública na escala dessa instituição para que apresente a resposta à 

acusação, devendo os autos serem encaminhados para este 

fim.Apresentada a defesa escrita, certifique-se a tempestividade e caso 

haja preliminares e/ou juntados documentos, remetam-se os autos ao 

Ministério Público.Não havendo preliminares, venham imediatamente os 

autos conclusos para deliberação.Requisite(m)-se os antecedentes do(s) 

réu(s) junto ao Cartório Distribuidor desta Comarca, Vara de Execuções 

Penais e ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, bem como 

dos locais onde já tenha(m) residido.Defiro a diligência requerida pelo 

Ministério Público na denúncia no item “3”.Postergo a análise do pedido de 

diligência em relação ao Laudo de estudo psicossocial que será apreciado 

na fase instrutória observando a sua pertinência. Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação do Estado e à Delegacia de origem.Se houver certidões em 

algum procedimento em apenso ou incidental (liberdade provisória, fiança, 

relaxamento de prisão em flagrante, revogação de prisão preventiva, 

comunicação de prisão em flagrante, etc), juntem-se a estes autos, 

mantendo-se cópias naqueles e certificando o ocorrido.Considerando a 

orientação do juiz corregedor desta vara, serve a presente decisão como 

mandado/ofício em observância aos princípios da eficiência e da 

celeridade processual.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 134778 Nr: 1704-27.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRTJ, VRRV, EFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da autora para, no prazo legal, manifestar a 

respeito do cumprimento total do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325466 Nr: 4998-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM, SJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

IVONE PUTON pleiteou a presente ação de medidas protetivas, em tese, 

vítima de violência doméstica, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/2006, 

em face das requeridas.

As medidas protetivas foram deferidas por este Juízo, conforme se 

observa nos autos.

A vítima manifestou o seu desejo de renuncia das medidas protetivas que 

lhe foram deferidas, conforme diligência realizada pelo nobre parquet.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito.

Relatado o necessário. Decido.

O artigo 269, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 269. Haverá resolução de mérito:

 (...)

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.”.

In casu, deve ser considerada tanto a vontade da parte que intentou o 

procedimento acautelatório, quanto o objeto pela qual se destina, o que 

significa dizer que havendo renúncia expressa da parte, presume-se que 

o motivo que a levou a ajuizá-la não mais perdura, razão pela qual o 

processo deve ser extinto.

No caso dos autos, ante a declaração da requerente (fls. 130), verifico 

que não mais possui interesse nas medidas protetivas, bem como, no 

prosseguimento do feito.

Por todo o exposto, HOMOLOGO por sentença a renúncia da vítima, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito 

nos termos do inciso V do art. 269 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários.

 Outrossim, certifique-se a distribuição do inquérito policial. Caso negativo, 

oficie-se a delegacia competente para que faça a remessa do inquérito 

policial devidamente cumprido, no prazo de 30 dias.

Intime-se a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo, sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 348755 Nr: 9659-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS

 Dessa forma, não havendo mais matérias processuais a serem decididas, 

ratifico a decisão de recebimento da denúncia e determino o 

prosseguimento da instrução processual.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de junho de 2015, às 16:00 horas.Intime-se o 

advogado do denunciado, via DJE.Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 167661 Nr: 14962-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FIRMINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA

 Vistos etc.

Considerando que não há nos autos causas de absolvição sumária do réu 

(art. 397, CPP), ratifico o recebimento da denúncia e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 2015, às 14:00horas, para 

a realização da oitiva da vítima, das testemunhas de acusação e defesa, 

bem como interrogatório do réu, na forma do artigo 400 do Código de 

Processo Penal.

Intimem-se a vítima e o acusado, bem como as testemunhas de acusação 

e defesa, caso arroladas, devendo cientificá-las que poderão ser 
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conduzidas coercitivamente.

 Havendo testemunhas residentes em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para oitiva na Comarca de destino da deprecada, o que deverá 

ser expedido com urgência para evitar prejuízo da fase instrutória. 

Ressalto que ao ser encaminhada a precatória deverá estar acompanhada 

dos documentos indicados no item 5.15.8 e seguintes da CNGC/MT.

 Decorrido o prazo para devolução da missiva, deverá ser observado o 

disposto no item 4.8.4.2 da CNGC/MT.

Requisitem-se as testemunhas Policias Militares, conforme determina o 

artigo 221, §2 do Código de Processo Penal.

 Intime-se o patrono do réu, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355296 Nr: 17085-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF, MJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Leticia Rodrigues Bassalo pleiteou a presente ação de medidas protetivas, 

em tese, vítima de violência doméstica, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/2006.

As medidas protetivas foram deferidas por este Juízo, conforme se 

observa nos autos.

Em audiência (fls. 78/79) a requerente manifestou o seu desejo de 

renúncia das medidas protetivas que lhe foram deferidas, bem como as 

partes celebraram acordo referente às questões cíveis.

Este Juízo homologou o acordo entabulado entre as partes (fl. 137).

Às fls. 148/150 a requerente confirmou o desejo de renúncia das medidas 

protetivas deferidas em seu favor.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito (fls. 162/163).

Relatado o necessário. Decido.

O artigo 269, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que:

 “Art. 269. Haverá resolução de mérito:

 (...)

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.”.

In casu, deve ser considerada tanto a vontade da parte que intentou o 

procedimento acautelatório, quanto o objeto pela qual se destina, o que 

significa dizer que havendo renúncia expressa da parte, presume-se que 

o motivo que a levou a ajuizá-la não mais perdura, razão pela qual o 

processo deve ser extinto.

No presente caso, diante das declarações da requerente, verifico que a 

ofendida não mais possui interesse nas medidas protetivas deferidas em 

seu favor, bem como, no prosseguimento do feito.

 Por todo o exposto, HOMOLOGO por sentença a renúncia da vítima, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito 

nos termos do inciso V do art. 269 do Código de Processo Civil. Sem 

custas.

 No que tange ao pedido de suspensão de porte de arma da requerente, 

verifico que esta não é a via adequada.

Cada parte arcará com os honorários de seu patrono.

Intimem-se as partes.

Intimem-se os patronos dos requeridos e da requerente, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 314051 Nr: 12773-85.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGLS, FRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA, 

NIVALDO CONRADO PEREIRA - OAB/MT 4925, SANDRO MARINHO 

TIEGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 46/51 no que atine a execução dos valores não 

pagos pelo executado, após ter quitado o débito referente a presente 

ação, uma vez que o presente feito já fora extinto, conforme se vê à fl. 41, 

não havendo o que se falar em sua continuidade.

Ademais, a mencionada sentença de fls. 22/23, na verdade se trata de 

acordo entabulado entre as partes por ocasião das medidas protetivas, 

não havendo o que se falar em sentença proferida por este Juízo no 

referido documento.

Por fim, a parte interessado deverá ajuizar nova ação de execução para 

reaver os alimentos pendentes, observando os procedimentos previstos 

em Lei.

Intime-se o advogado da parte exequente.

Após, remetam-se os autos novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 357460 Nr: 19562-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio, Guarda de menor e Alimentos proposta por 

Letícia Rodrigues Bassalo em face de Fabrício Fonseca.

A requerente pugna pela fixação de alimentos em definitivo no importe de 

cinco salários mínimos e junta documentos.

Devidamente citado (fl. 8), o réu apresentou sua contestação à presente 

ação no petitório de fls. 89/95.

Em audiência de conciliação (fls. 130/131) as partes celebraram acordo 

referente à viagem internacional da menor, aos bens, divórcio, guarda e 

visitas à criança.

Este Juízo homologou por sentença o acordo entabulado entre as partes 

(fls. 131/132).

Eis o relato necessário. Decido.

Considerando que as partes realizaram acordo referente aos bens, 

guarda e visitas à menor, bem como ao divórcio, fixo como ponto 

controverso da presente demanda a fixação da pensão alimentícia.

Intimem-se a requerente e o requerido para, no prazo de 10 (dez) 

sucessivamente, a começar pela requerente, apresentar as provas que 

pretendem produzir.

Determino seja desentranhada do presente feito o petitório de fls. 118/127, 

uma vez que se trata de ação de execução de alimentos. Após, 

remetam-se a referida petição para a autuação e distribuição.

Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377776 Nr: 19286-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADON, CIDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atila Aguiar Alves, ora executado e devidamente qualificado nos autos, 

interpôs Embargos de Declaração argumentando contradição na decisão 

de fl. 37 o qual esse Juízo ao receber o presente feito cumulou os dois 

ritos previstos em Lei, qual seja, o art. 732 e 733, ambos do CPC.

Ainda, argumentou acerca da incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, uma vez que os procedimentos criminais existentes 

já estão arquivados, fato que afastaria a competência deste Juízo.

 Relatado o necessário. Decido.

Sem delongas, razão assiste ao embargante no que tange a contradição 

na decisão que recebeu e determinou o rito o qual a presente ação iria 

tramitar, contudo, deixo de efetuar a correção e passo a análise da 
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competência deste Juízo.

 Em consulta ao Sistema Apolo constatei que as medidas protetivas 

(código nº. 353200), único procedimento criminal que envolvia as partes 

do presente feito, fora arquivada em 17/03/2014, sendo a presente ação 

distribuída na data de 04/09/2014.

 Desta forma, nada há que indique a necessidade de que fosse realizada 

a distribuição do presente feito neste Juízo, porquanto não se configura 

quaisquer das hipóteses de atração da competência, de modo que o feito 

deve ser remetido à distribuição aleatória.

Nesse passo, a Súmula 235 do STJ traz: “A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Isto posto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

consequência, determino que o presente feito seja remetido ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo ser redistribuído a uma das Varas 

Cíveis competentes para julgar e processar o caso em comento.

 Proceda-se as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se ambas as partes na pessoa de seus representantes legais.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 367918 Nr: 8002-59.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE MOTTA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES

 Vistos etc.

 Designo audiência de conciliação para o dia 16 de junho de 2015, às 15h, 

fazendo constar do mandado que na mesma oportunidade, caso não haja 

conciliação, as partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 372466 Nr: 13313-31.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA BASSALO FONSECA, LETICIA RODRIGUES 

BASSALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo que consta dos autos, indefiro a inicial e julgo 

extinto o presente pedido de autorização para fazer viagem internacional, 

com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil.Intime-se o 

requerente na pessoa de seu patrono, via DJE.Dê ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 166883 Nr: 14186-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAURA GABRIELA OLIVEIRA ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILONE BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA EMILIA IPONEMA BRASIL 

SOTERO, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isto posto, reconheço a prescrição da presente ação para DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, 

brasileiro, à época, convivente, nascido em 27 de novembro de 1967, filho 

de Benvindo Maretins de Oliveira e Odete Nogueira de Oliveira, nos termos 

do art. 109, I c/c 107, IV e 61 do CPP, para o delito de injuria (artigo 140, 

“caput” do CP.).Dê ciência ao Ministério Público e à Defesa e o 

acusado.Transitada em julgado, certifique o necessário.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 155159 Nr: 2506-88.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER 

DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O presente inquérito policial trata-se dos mesmo fatos processados nos 

autos de cód. 166883 em apenso, onde, inclusive, nesta data houve 

senteça de mérito reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

Deste modo, o arquivamento deste inquérito é a medida que se impõe 

frente a prejudicial de mérito, já que estes autos estão vinculados aos da 

queixa-crime por força do art. 12 do CPP.

Ao arquivo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 383755 Nr: 25717-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO 

ESPOSITO, ROSANA DE BARROS B. PINHEIRO ESPÓSITO

 Vistos etc.

O Ministério Público pugna pela revogação da decisão que este juízo 

declinou da competência para processar e julgar o feito em razão da 

matéria (fls. 116/117).

Decido.

Mantenho a decisão de fls. 112/114 em todo seus termos e fundamentos.

Considerando que o presente feito trata-se de réu prezo, determino o 

imediato cumprimento da decisão supracitada, observando a determinação 

de desmembramento dos autos com relação ao réu Ozeias Barrozo dos 

Santos.

Como já dito acima, por ser réu preso e por ainda persistir os requisitos 

para sua prisão cautelar, deverá ser observado o prazo estabelecido pelo 

art. 10 do CPP para a conclusão do inquérito, certifique a distribuição do 

inquérito, bem como da ação penal.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 310429 Nr: 8425-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY RODRIGUES MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Juarês Antônio do 

Amaral - OAB/MT 2.638

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público de fls. 78/79.

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de Março de 

2015 às 14 horas.

 Intimem-se a vítima no endereço indicado na cota ministerial e o acusado 

no endereço acostado a fls. 78, bem como as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, devendo cientificá-las que poderão ser conduzidas 

coercitivamente.

 Havendo testemunhas residentes em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para oitiva na Comarca de destino da deprecada, o que deverá 

ser expedido com urgência para evitar prejuízo da fase instrutória. 

Ressalto que ao ser encaminhada a precatória deverá estar acompanhada 

dos documentos indicados no item 5.15.8 e seguintes da CNGC/MT.

 Decorrido o prazo para devolução da missiva, deverá ser observado o 

disposto no item 4.8.4.2 da CNGC/MT.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º).
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Intime-se o advogado do acusado.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 310429 Nr: 8425-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY RODRIGUES MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Juarês Antônio do 

Amaral - OAB/MT 2.638

 Proceder à intimação do advogado do acusado, Dr. Juarês Antônio 

Batista do Amaral - OAB/MT 2.638, com vistas a se manifestar acerca do 

proferido pelo Órgão do Ministério Público, fls. 110/111, certidão de 

intimação de testemunhas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 324874 Nr: 4312-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FRANCISCO DIAS DE 

BARROS

 Por todo o exposto, HOMOLOGO por sentença a renúncia da vítima e o 

acordo entabulado entre as partes, para que produzam os jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito nos termos dos incisos III e V do art. 269 do Código de 

Processo Civil. Sem custas.Expeça-se, o competente Termo de Guarda 

nos termos do acordo de fls. 23/24, intimando a requerente para 

assinatura.O requerido arcará com os honorários de seu 

patrono.Considerando que já foi proposta a queixa-crime do presente 

caso e as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.Intimem-se a requerente e o 

requerido.Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 353214 Nr: 14703-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Tiago Gomes Ferreira, Rg: 2597757-1 Filiação: Joaquim 

Gomes Ferreira e Carmelita da Silva Ferreira, data de nascimento: 

5/8/1992, brasileiro(a), natural de Nova brasilandia do oeste-MT, , pedreiro, 

Endereço: Rua J, Sn, Bairro: 1º de Março, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial: No dia 22 de junho de 2013, o acusado praticou vias de 

fato contra Naiara Rodrigues da Silva.

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 345388 Nr: 5756-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CUSTODIO PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Robson Custodio Peres da Silva, Cpf: 970.582.621-87, 

Rg: 1337469-9 SSP MT Filiação: Elioterio Custodio da Silva e Conceição 

Aparecida Peres da Silva, data de nascimento: 18/3/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), motorista, Endereço: Rua 

Altamira,qd.104, Lt 18, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Varzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 29 de outubro de 2011, o acusado praticou vias 

de fato e ameaçou Nathally Martins de Almeida..

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):
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Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 356383 Nr: 18309-09.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO LINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Arnildo Lino de Souza, Rg: 908855 SSP MT Filiação: 

Altino Marques de Souza e Marina Lino Simão, data de nascimento: 

19/8/1975, brasileiro(a), natural de Dom aquino-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Cuiabá, Qda 48, Lote 18, Bairro: Dr. Fabio ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:No dia 16 de dezembro de 2011, o acusado ameaçou a 

vítima Madalena Catarina de Aquino

Decisão/Despacho:Vistos etc., Recebo a denúncia ofertada em face do 

acusado, porque presentes indícios suficientes da autoria, prova da 

materialidade e a não incidência das circunstâncias de sua rejeição (CPP, 

art. 395). Senhora Gestora, cumpra a decisão, exatamente na sequência 

das determinações que seguem: Cite-se o (s) acusado (s) para responder 

(em) à(s) acusação(ões), por escrito, no prazo de dez (10) dias (CPP, art. 

396 “caput”). Devendo constar no mandado que o (a) senhor (a) oficial (a) 

de justiça (a) deverá advertir o réu no momento da Citação, se tem 

advogado ou se deseja a nomeação de defensor público, o que deverá 

constar na certidão. Em caso do réu desejar a nomeação, ou não 

apresentar a sua defesa no prazo acima estabelecido, fica desde já 

nomeado um dos membros da Defensoria Pública na escala dessa 

instituição para que apresente a resposta à acusação, devendo os autos 

serem encaminhados para este fim. Apresentada a defesa escrita, 

certifique-se a tempestividade e caso haja preliminares e/ou juntados 

documentos, remetam-se os autos ao Ministério Público. Não havendo 

preliminares, venham imediatamente os autos conclusos para deliberação. 

Requisite(m)-se os antecedentes do(s) réu(s) junto ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, Vara de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, bem como dos locais onde já tenha(m) 

residido. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público na 

denúncia. Postergo a análise do pedido de diligência em relação ao Laudo 

de estudo psicossocial que será apreciado na fase instrutória observando 

a sua pertinência. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e à Delegacia de 

origem. Se houver certidões em algum procedimento em apenso ou 

incidental (liberdade provisória, fiança, relaxamento de prisão em 

flagrante, revogação de prisão preventiva, comunicação de prisão em 

flagrante, etc), juntem-se a estes autos, mantendo-se cópias naqueles e 

certificando o ocorrido. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 357438 Nr: 19535-49.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDJ, JBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Relatado o necessário. Decido. Ante a todo exposto aplico a revelia ao 

Requerido Jamil do Rosário, no entanto, por se tratar de feito que trata de 

direito indisponíveis deixo nesta oportunidade de julgar antecipadamente a 

lide.Intime-se a Defensoria Pública para que indique as provas que 

pretende produzir. Após venham conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 356694 Nr: 18663-34.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, TATIANA 

VILLAR PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO, THIAGO LUIZ PONTAROLLI

 Certifico o desentranhamento da petição de fls.900/901, conforme 

determinado em fl.916. Certifico que a referida petição se encontra em 

secretaria para o patrono peticionante Retirar, uma vez que esse feito 

está sendo remetido ao TJ. Intima-se o patrono José Eduardo de O. 

Figueiredo para retirar na secretaria da Vara a petição desentranhada 

conforme determinação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364773 Nr: 4532-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332837 Nr: 13327-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338550 Nr: 20123-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KENIA NICACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 
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favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150580 Nr: 18360-59.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344274 Nr: 4452-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340452 Nr: 120-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376184 Nr: 17538-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359124 Nr: 21565-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321990 Nr: 1080-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338923 Nr: 20304-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDSP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 315696 Nr: 14741-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336510 Nr: 17618-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325584 Nr: 5146-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 162790 Nr: 10118-77.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 157099 Nr: 4451-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFGDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331706 Nr: 12150-84.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAYANE CRISTINA SOUZA AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JESSE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377921 Nr: 19441-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340442 Nr: 110-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335396 Nr: 16314-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KATHYELLY CRISTINA GUIMARÃES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS RONALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332293 Nr: 12796-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366984 Nr: 6951-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377718 Nr: 19226-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 154620 Nr: 1973-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355377 Nr: 17172-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DIAS JACQUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BARBOSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376864 Nr: 18289-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360337 Nr: 23069-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307588 Nr: 5015-55.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA LIZ SENNA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316170 Nr: 15243-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333366 Nr: 13976-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167387 Nr: 14690-76.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312653 Nr: 11108-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335712 Nr: 16661-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHAMBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357784 Nr: 19957-24.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327250 Nr: 6984-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323753 Nr: 3028-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 166028 Nr: 13337-98.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164914 Nr: 12227-64.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316141 Nr: 15205-77.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146777 Nr: 13947-03.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335781 Nr: 16771-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317125 Nr: 16341-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341577 Nr: 1370-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPPCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPPDC, JPDO, APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Vistos em correição.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.

II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.
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IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326642 Nr: 6331-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo.

VI. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 135160 Nr: 17394-96.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ SENNA COSTA 

ALBUQUERQUE, MARCO AURELIO SENNA COSTA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL, MARCELO ZAGONEL

 Vistos em correição.

I. Intime-se a defesa para que apresente alegações finais em forma de 

memoriais, no prazo de 05 dias.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Após, volvam-se concluso para sentença.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326556 Nr: 6237-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372349 Nr: 13134-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318586 Nr: 18063-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321568 Nr: 572-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361578 Nr: 607-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377312 Nr: 18781-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376252 Nr: 17603-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324723 Nr: 4170-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

II. Não havendo mais interesse da vítima, conforme informado pelo MP em 

sua cota, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de 

pano.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

IV. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando acerca 

desta decisão.

V. Deixo de homologar o acordo formulado entre as partes em audiência 

de conciliação as fls. 19/20, ante a manifestação da Defensoria Pública as 

fls. 39/40.

VI. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 9165-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado..XI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376864 Nr: 18289-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luciana Patricia de Campos, Cpf: 48803650172, Rg: 

6705693 SSP MT Filiação: Severino Costa Campos e Ana Maria de 

Campos, data de nascimento: 18/2/1973, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Lorember Nunes Rocha N° 02, 

Bairro: Novo Paraiso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Luiz Henrique Neves Figueiredo, Rg: 24141011 SSP MT 

Filiação: Jacinto Souza de Figueiredo e Lurdelina Neves, data de 

nascimento: 8/7/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Loremberg Nunes Rocha N°02, Bairro: Novo Paraiso ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 
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natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336510 Nr: 17618-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joana Maria da Conceição, Rg: 7662114 SSP MT 

Filiação: Jose Ursilino da Silva e Josefa Maria da Conceição, data de 

nascimento: 5/2/1936, brasileiro(a), natural de Maceio-AL, viuvo(a), 

aposentada/artesã, Endereço: Rua Altemar Dutra, 203,, Bairro: Canjica, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Giovane Conceição da Silva, Rg: 26649780 SSP MT Filiação: 

Janeline Maria da Conceição e Airton Pinheiro da Silva, data de 

nascimento: 19/4/1994, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Altemar Dutra, N° 203, Bairro: Canjica, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 135160 Nr: 17394-96.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ SENNA COSTA 
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ALBUQUERQUE, MARCO AURELIO SENNA COSTA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL, MARCELO ZAGONEL

 Intimação do advogado dos requeridos para apresentar alegações finais 

em forma de memorias, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344137 Nr: 4303-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDO, NBDOC, EADO, NDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB/MT 8.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Cristina Salete Siqueira Almeida, Cpf: 54534976100, 

Rg: 6435068 SSP MT Filiação: João Bonifácio de Almeida e Maria Luiza 

Siqueira Almeida, data de nascimento: 15/11/1968, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua 64, Nº 13, Qdra 09, Setor iv, 

Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Elizângela Auxiliadora de Oliveira Filiação: Enildo José de 

Oliveira e Benedita Bonfim de Oliveira, data de nascimento: 26/8/1976, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, gerente de loja, Endereço: 

Rua 130 , Quadra 49 , Casa 02, Bairro: Jardim Brasil, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Moacir Enildo de Oliveira Filiação: Enildo José de Oliveira e 

Benedita Bonfim de Oliveira, brasileiro(a), convivente, pedreiro, Endereço: 

Rua 49, Nº 01 Qd. 52 - St. 03, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Nilda Benedita de Oliveira Caprini, Cpf: 770.979.551-04, Rg: 

9245723 SSP MT Filiação: Benedita Bonfim de Oliveira e Enirdo Jose de 

Oliveira, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua Jurumirim , Fundos 

do Nº 1003, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Nilton de Oliveira Filiação: Enirdo Jose de Oliveira e Benedita 

Bonfim de Oliveira, brasileiro(a),

 Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372349 Nr: 13134-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marcia Laura de Almeida, Cpf: 70590044168, Rg: 

13284126 SSP MT Filiação: Aladir Carmen de Almeida, data de nascimento: 

7/1/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), doméstica, 

Endereço: Rua S, Qdra 23, Lote 29, Nº 280, Bairro: Altos do Parque, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Julio Cesar da Silva, Cpf: 983.898.231-87, Rg: 1484792-2 

SSP MT Filiação: Fernando Zeferino da Silva e Edvirgem Maria da Silva, 

data de nascimento: 28/7/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), motorista, Endereço: Av: Tamoios, 150, Bairro: Pq. Ohara, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 315696 Nr: 14741-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joelma da Silva, Rg: 1357569-4 SSP MT Filiação: 

João Batista da Silva e Maria Domingas de Almeida, data de nascimento: 

17/9/1983, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Rua Teodoro de Brito, Qd. 25, Cs. 14, Bairro: Sta Laura, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Wagner Mendes Silva, Cpf: 733.769.061-49, Rg: 16130170 

SSP MT Filiação: Maria Cleide Mendes de Farias e João Pinto e Silva, data 

de nascimento: 19/2/1987, brasileiro(a), natural de Santo afonso-MT, 

convivente, frentista posto de gasolina, Endereço: Rua Padre Amadeu, 20 

Qd. 25, Bairro: Santa Laura, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 164914 Nr: 12227-64.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Antonia Pinheiro Santana de Lima, Rg: 555269-9 

SSP MT Filiação: Claro Firminio de Santana e Maria Pinheiro de Santana, 

data de nascimento: 13/6/1966, brasileiro(a), natural de Alto paraguai-MT, 

solteiro(a), atendente, Endereço: Rua 42, Qd. 43 Ou 53, Nº 08, Setor iii, 

Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Armindo Marinho Ferreira, Rg: 1185292 SSP MT Filiação: 

Joaquim Marinho Ferreira e Maria Ruth Marinho, data de nascimento: 

17/1/1953, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, 

motorista, Endereço: Rua 42, Quadra 53, Casa 11 - Setor 3, Bairro: Cpa iii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317125 Nr: 16341-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Enedina Carvalho Perdigão, Rg: 512934-6 SSP MT 

Filiação: Joaquim Antonio Perdigão e Orestina Antonia Perdigão, data de 

nascimento: 5/8/1964, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, , 

artesã, Endereço: Rua 211 , Nº 02 , Quadra 52, Bairro: Tijucal - Setor ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Cleiton Carvalho Braida, Rg: 1676569-9 Filiação: Clemente 

Rodrigues Braida e Enedina Carvalho Perdigão, data de nascimento: 

1/10/1986, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, solteiro(a), 

operador de maáquinas, Endereço: Rua 211 , Nº 02 , Quadra 52, Bairro: 

Tijucal - Setor ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 
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o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 166028 Nr: 13337-98.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Lucilene Pereiora da Silva Filiação: João Xavier 

Pereira da Silva Neto e Maria do Carmo Pereira Silva, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua 17, Qda. 68, Nº 01, Bairro: Jardim Florianopolis, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Fábio de Souza Silva, Rg: 15523985 ssp MT Filiação: 

Custódio Camilo das Silva Eraimunda dos Santos Souza, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua 17, Qda. 68, Nº 01, Bairro: Jardim Florianopolis, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335781 Nr: 16771-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Vania Cristina da Silva, Rg: 1844612-4 SSP MT 

Filiação: Arlindo Rosa da Silva e Eliza Pedrolina da Silva, data de 

nascimento: 4/4/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, do 

lar, Endereço: Av. Mária Palma, Nº100, Bairro: Jd Mariana, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Valdeir Sebastião da Silva, Rg: 1374449-6 SSP MT Filiação: 

José Sebastião da Silva Filho e Maria da Guia Vasconcelos, data de 

nascimento: 27/11/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

montador de forro pvc - desempregado, Endereço: Rua dos 

Trabalhadores, N.º 800, Tel: 3637-9805, Bairro: Santa Isabel, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 
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autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338923 Nr: 20304-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marina Caciana dos Santos Pereira, Cpf: 

020.584.961-08, Rg: 14402505 SSP MT Filiação: Jose Assunção Pereira e 

Efigenia dos Santos Pereira, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua da Alegria, N 07 Quadra 05, Bairro: São 

Sebastião, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Demetrio de Souza, Rg: 12888990 SSP MT Filiação: Bertoda 

Pedroza de Souza, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua São 

Joao N, 07 Qdra 17, Bairro: Santa Laura, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340452 Nr: 120-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Clenilda Maria do Carmo, Rg: 392798 SSP MT 

Filiação: Belmiro Patricio da Silva e Rita Maria do Carmo, data de 

nascimento: 6/10/1955, brasileiro(a), natural de Morrinhos-GO, convivente, 

aposentada, Endereço: Rua Pedro Celestino, N 122, Bairro: Centro Norte, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Carlos Eduardo Silva, Rg: 25226460 SSP MT Filiação: 

Alberto Cesar da Silva e Clemilda Maria do Carmo, data de nascimento: 

7/7/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba]-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Pedro Celestino, Nº 122, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344274 Nr: 4452-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Daiane Silva dos Passos, Rg: 2332480-5 Filiação: 

José Francisco dos Passos e Solange Marcia Augusto da Silva, data de 

nascimento: 13/11/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

feirante, Endereço: Rua 08, Qdra 15, Cs 19,, Bairro: Jardim Industriário ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Elinei Costa da Silva, Cpf: 042938911-61, Rg: 23262958 SSP 

MT Filiação: Iracema da Costa Moraes e Rui Xavier da Silva, data de 

nascimento: 9/5/1992, brasileiro(a), natural de Canabrava do norte-MT, 

solteiro(a), montador de pisos, Endereço: Rua 57, Qdra 226, Casa 12, 2ª 

Etapa, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 
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cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364773 Nr: 4532-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Dineia Mara Gonçalves de Souza, Cpf: 

46922768191, Rg: 08596638 SSP MT Filiação: Roberto Gonçalves de 

Souza e Maria Conceição Gonçalves de Souza, data de nascimento: 

10/1/1969, brasileiro(a), natural de Osasco-SP, convivente, pesquisadora, 

Endereço: Rua 93 , Qd 87 , Casa 32, Bairro: Cpa iv 5º Etapa, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Hailton Santos da Silva, Cpf: 815.497.681-15, Rg: 11347015 

SSP MT Filiação: Francisco Santos da Silva e Teresa Andrade da Silva, 

data de nascimento: 20/8/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, vigilante, Endereço: Rua 08, Nº 491, Qdra 28, Bairro: Recanto 

dos Passáros, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150580 Nr: 18360-59.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Marley Souza Carbonato, Cpf: 482.580.671-68, Rg: 

05786410 SSP MT Filiação: Maria Conceição Carbonato e Florisvaldo de 

Souza Carbonato, data de nascimento: 2/5/1962, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, tec. enfermagem, Endereço: Rua F, Qd. 54, Nº 18, 

Bairro: Cpa iv - 2ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerente: Marley Souza Carbonato, Cpf: 482.580.671-68, Rg: 05786410 

SSP MT Filiação: Maria Conceição Carbonato e Florisvaldo de Souza 

Carbonato, data de nascimento: 2/5/1962, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, tec. enfermagem, Endereço: Rua F, Qd. 54, Nº 18, 

Bairro: Cpa iv - 2ª Etapa, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wilson Galvão de Vasconcelos, Rg: 057864441 SSP MT 

Filiação: , brasileiro(a), convivente, Endereço: Rua Cisne, N. 18, Quadra 

26, Casa 06 2ª Etapa, Bairro: Cpa iv, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 
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epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318586 Nr: 18063-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eliza Cristina Deconto, Rg: 7370385 SSP MT 

Filiação: Justina Magdalena Deconto e Angelo Victorio Deconto, 

brasileiro(a), convivente, manicure, Endereço: Rua 34, N.º 167, Qd. 52, 

Bairro: Getúlio Vargas, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Corsino Rodrigues da Cruz Junior, Rg: 0195264-1 SSP 

Filiação: Corsino Rodrigues da Cruz e Mariana Marques da Cruz, data de 

nascimento: 12/3/1963, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

garimpeiro, Endereço: Rua Altamira, Qd. 104, Casa 17, Bairro: Jardim 

Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 
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vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321568 Nr: 572-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joselita Batista dos Santos, Cpf: 53659864153, Rg: 

273.595-4 SSP MT Filiação: Zilda Batista dos Santos e Geronimo Batista 

dos Santos, data de nascimento: 26/7/1960, brasileiro(a), natural de 

Poxoreu-MT, separado(a) judicialmente, cabeleleira, Endereço: Rua 15, Qd. 

09, Casa 262,, Bairro: Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Adão Ruy Argentino, Cpf: 45949964187, Rg: 0574815-1 

SSP MT Filiação: Ruy Gama Argentino e Antonia Ancelma Argentino, data 

de nascimento: 5/5/1969, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, convivente, 

aposentado, Endereço: Rua 15, Qdra 09, Casa 262, Bairro: Osmar Cabral, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326556 Nr: 6237-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Hosana Pinheiro de Souza, Cpf: 65386345168, Rg: 

000220302 SSP MS Filiação: Valdemar Pinheiro e Leonora Torres Pinheiro, 

data de nascimento: 21/4/1957, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

convivente, doméstica, Endereço: Rua Padre Rolim, Nº 287, 9218-5147 e 

3322-4556., Bairro: Jardim Independência, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Agripino José Ferreira, Cpf: 551.597.531-68, Rg: 0736539-0 

SSP MT Filiação: Paulo José Ferreira e Graciana Santana Ferreira, data de 

nascimento: 21/3/1966, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, convivente, 

bicicleteiro, Endereço: Av. Guanabara, Qd. 192, Nº 06, Bairro: Altos da 

Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 
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hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333090 Nr: 13611-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Esterla Marcia Carbonato, Cpf: 80455166153, Rg: 

11127961 SSP MT Filiação: Antonio Marcio Carbonato e Ester Oliveira 

Carbonato, data de nascimento: 26/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), do lar, Endereço: Rua Quatro, Nº 12, Qdra 07, 

Setor ii, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wagner Neves Mesquita, Rg: 21020167 SSP MT Filiação: 

Benedito Rodrigues de Mesquita e Silvania Neves, data de nascimento: 

27/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 23 Ou 28 (Comunidade Rio dos 

Peixes), Bairro: Zona Rural, Cidade: Chapada dos Guimarães-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376184 Nr: 17538-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Helen Cristina Leonidas de Almeida, Cpf: 

92435505191, Rg: 8471037 SSP MT Filiação: Tirco Leonidas de Almeida e 

Helena Leite de Almeida, data de nascimento: 4/4/1970, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua 06, Qdra 20, Nº 

23, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Tirço Leonidas de Almeida Neto Filiação: Helen Cristina 
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Leonidas de Almeida, data de nascimento: 10/9/1993, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 06, Qdra 20, Nº 23, Bairro: Pedra 

90 -Próximo A Praça, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 157099 Nr: 4451-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFGDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Ivan Campos Lopes, Cpf: 02617095509, Rg: 

231.401.94 SSP MT Filiação: Guilherme dos Reis Lopes e Cecilia de Souza 

Campos, data de nascimento: 15/5/1985, brasileiro(a), natural de 

Serrinha-BA, convivente, vendedor de veiculos, Endereço: Rua G 7, Qdra 

23, Casa 55, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 
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11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deve

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340442 Nr: 110-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Paulo Leandro Silva Alves, Cpf: 015.340.002-16, 

Rg: 2589199-5 SSP MT Filiação: Paulo Ferreira Alves e Maria da Graça 

Silva Alves, data de nascimento: 3/4/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, , Endereço: Rua Vereador Roberto Nunes, 04 - Kinet Amarela, 

Bairro: Novo Paraiso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 
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as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas in

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 331706 Nr: 12150-84.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAYANE CRISTINA SOUZA AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JESSE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Emerson Jesse Costa, Rg: 0899058-1 SSP MT 

Filiação: Redson Jesser Costa e Ilene Josefa Carla de Lima, data de 

nascimento: 23/10/1972, brasileiro(a), natural de Olimpia-PE, casado(a), 

segurança, Endereço: Rua N, Nº 08, Qdra 58, Bairro: Parque Atalaia, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 
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cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá nã

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321990 Nr: 1080-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Deuzelita Alves dos Santos, Cpf: 809048401-82, 

Rg: 9482180 SSP MT Filiação: Maria de Loudes dos Anjos e Valdemar 

Alves dos Anjos, data de nascimento: 28/6/1973, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), autonoma, Endereço: José Padre Anchieta, 25, L. 

03, Qd. 44 - Prox. Ao Ponto Final, Bairro: Santa Laura, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Regino Feliciano da Silva, Rg: 3674894 Filiação: Rita Tiago 

da Silva e João Feliciano da Silva, data de nascimento: 27/9/1962, 

brasileiro(a), convivente, Endereço: Rua Primavera, Lote 06, Nº26, Bairro: 

Santa Laura, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357784 Nr: 19957-24.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Thais Amila dos Reis Amaro, Rg: 1931254-7 SSP 

MT Filiação: João Batista Amaro e Marcia Joana dos Santos Reis Amaro, 

data de nascimento: 4/3/1989, brasileiro(a), , Endereço: Rua Sd , 100, 

Bairro: São Francisco, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Messias Rocha de Oliveira, Cpf: 019.787.971-33, Rg: 

884.984 PM MT Filiação: Jose de Oliveira e Josefa Rocha de Oliveira, data 

de nascimento: 8/3/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

sd pm, Endereço: 9ºBpm Base Comunitária, Bairro: Araés, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 
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situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312653 Nr: 11108-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Joanete Souza Dias da Costa, Cpf: 018.907.761-14, 

Rg: 1721599-4 SSP MT Filiação: Joail Dias da Costa e Denise Mendes de 

Souza, data de nascimento: 3/10/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), faxineira, Endereço: Rua J, Casa 02, Qda. 13, Res. Nilce Paes 

Barreto, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Kleiber Jorge Silva Coutinho, Cpf: 551.685.821-68, Rg: 

0864502-7 SSP MT Filiação: Eni do Carmo Araújo Coutinho e Maria das 

Graças Silva Coutinho, data de nascimento: 18/9/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), bar man, Endereço: Rua Poconé Nº. 37, 

Bairro: Jardim Glória ii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335712 Nr: 16661-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHAMBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Luana Cristine da Silva Sampaio, Rg: 

2007010233197 SSP MT Filiação: Cristiane da Silva Sampaio, data de 

nascimento: 24/10/1991, brasileiro(a), natural de Iguatu-CE, convivente, 

aux. bibliotecário, Endereço: Rua Castro Alves, Nº 572, Bairro: Areão, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Luiz Henrique Alvarenga Martins Barros da Costa, Cpf: 

02385509156, Rg: 15555755 SSP MT Filiação: Serbio Ricardo Martins 

Barros da Costa e Edi Katia Alvarenga Costa, data de nascimento: 

28/10/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: 

Rua Francisco Pedroso Alvarenga, 800, Bairro: São Sebastião, Cidade: 

Cuiabá-MT
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326642 Nr: 6331-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Madalena Aparecida Resende Lopes, Rg: 504274 

SSP MT Filiação: Durvalino Alves Lopes e Maria Antonia de R. Lopes, data 

de nascimento: 26/9/1966, brasileiro(a), natural de Jatai-GO, convivente, 

doméstica, Endereço: Rua 01, Qdra 05, Csa 01, Bairro: Sol Nascente, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Eronias do Espirito Santo Filiação: Domingos do Espirito 

Santo e Maria Aguiar do Espirito Santo, data de nascimento: 24/4/1958, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, aposentado, Endereço: 

Rua 01, Qdra 05, Casa 01, Bairro: Sol Nascente, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 162790 Nr: 10118-77.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Bianca Lenisze de Melo Sampaio Filiação: Maria 

Helena de Melo e Amarildo Sampaio, data de nascimento: 28/12/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua 

Roraima, Casa 13, Qd. 34, Morada da Serra, Bairro: Cpa ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Vinicios Santos de Amorim, Rg: 1596411-6 SSP MT Filiação: 

Roberto Sebastião de Amorim e Dalila Santos de Amorim, data de 

nascimento: 18/8/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Roraima, Qd. 35, Cs. 18, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 596 de 939



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332837 Nr: 13327-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jessica Soares da Silva, Rg: 21369542 SSP MT 

Filiação: Welber Agapito da Silva e Elisangela Soares, data de nascimento: 

12/7/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Av. Juliano da Costa Marques, Ed.res. Parque Pantanal, 

Apt.1003, Bairro: Jardim Aclimação, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Roberto Youssef Ghattass, Cpf: 59474904120, Rg: 758690 

SSP MT Filiação: Youssef Nassib Ghattass e Claudete Borrdokan 

Ghattass, data de nascimento: 26/8/1972, brasileiro(a), convivente, 

Endereço: Rua Antonio João, Nº 193, Apt. 01, Em Frente A Casa Alberto, 

Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361711 Nr: 781-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eva Maria da Silva, Cpf: 02229804197, Rg: 

04761910 SSP MT Filiação: Luiz Francisca Paulo e Maria Antonia de 

Almeida, data de nascimento: 28/7/1943, brasileiro(a), natural de 

Sacramento-MG, casado(a), do lar, Endereço: Rua Guanabara, 427, Qdra 

156, Lote 05, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jackson da Guia Filiação: Elenir Maria da Silva, data de 

nascimento: 1/4/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , Endereço: Rua 

Guanabora, 427, Bairro: Altos da Serr, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325584 Nr: 5146-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Edna dos Santos Fonseca, Rg: 1185916-4 SSP MT 

Filiação: Belmiro Fonseca e Maria Custódia dos Santos Fonseca, data de 

nascimento: 15/2/1978, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, convivente, 

cabeleireira, Endereço: Rua 37, Qda 45, Casa 08 - Setor iii, Bairro: Cpa iii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): João José Figueiredo Taques, Cpf: 32906315168, Rg: 

2975653 SSP MT Filiação: Manoel Ribeiro Taques e Cercina de Figueiredo 

Taques, data de nascimento: 6/5/1953, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, convivente, representante comercial/aposentado, Endereço: 

Rua 37, Qda 45, Casa 08 - Setor iii, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 
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presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167387 Nr: 14690-76.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Silvanete Janaina Santana da Silva, Rg: 1.552.215-6 

SSP MT Filiação: Ciriaco Vitor da Silva e Jacira Santana da Silva e Silva, 

data de nascimento: 8/6/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, operadora de caixa, Endereço: Rua Principal, Nº 03, Qda. 04, 

Bairro: Residencial Sucuri, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Arildo Fernandes da Silva, Cpf: 668.045.231-72, Rg: 

879.830 PM\MT MT Filiação: Jerônimo Fernandes da Silva e Josefa Macario 

F. da Silva, data de nascimento: 18/8/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), soldado pm/mt, Endereço: Cipon Ou Rua Principal, 

Nº 03, Qda. 04, Bairro: Residencial Sucuri, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323753 Nr: 3028-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Maria Gaspar Lopes, Cpf: 22980172120, Rg: 

338.1730 SSP MT Filiação: Francisca Gaspar e Herminio José dos Santos, 

data de nascimento: 9/9/1939, brasileiro(a), natural de São josé do 

jacuipe-BA, viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua 51, Qd 39, N º 11 - 

Farmacia Pramim, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Simone Gaspar Lopes Filiação: Maria Gaspar Lopes e 

Adalberto Lopes, brasileiro(a), solteiro(a), desenpregada, Endereço: Rua 

40, Qd 57, Nº 17, Setor Iii, Ref. Zum Gaz e Água, Bairro: Cpa iii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 
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do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333366 Nr: 13976-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Rosangela Benedita da Silva, Rg: 13320483 SSP MT 

Filiação: José Benedito da Silva Filho e Aracy Maria da Silva, data de 

nascimento: 12/7/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

diarista, Endereço: Rua Tiradentes, Nº 329, Bairro: Pico do Amor, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Jeremias Camilo Duarte, Rg: 37316637 SSP MT Filiação: 

Wanderley Duarte de Castro e Maria Camilo Duarte, data de nascimento: 

17/12/1981, brasileiro(a), natural de Ipatinga-MG, solteiro(a), carpinteiro, 

Endereço: Rua 24, Qd 133, Nº 38, Ou N.º 31, Bairro: Pedra 90, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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Portaria:

 Intimação das Partes
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Clarismar Rufina de Arruda Confessor, Rg: 

5467349- SSP MT Filiação: Helena Rufina Paula Arruda e Antonio 

Justiniano de Arruda, data de nascimento: 30/11/1967, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), educadora, Endereço: Rua 26, Nº 10, 

Qd. 39, Bairro: Sta Amália, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Cleyton Hercinio de Arruda, Rg: 10497285 SSP MT Filiação: 

Antonio Justiniano de Arruda e Helena Rufino Paula de Arruda, data de 

nascimento: 22/7/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

moto boy, Endereço: Rua 19 Cs. 263 (Proximo Ao Big Lar da Miguel Sutil), 

Bairro: Santa Rosa, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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 Cod. Proc.: 377718 Nr: 19226-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Paulina Roberta da Silva, Cpf: 73581550172, Rg: 

1242357-2 SSP MT Filiação: Maria Eduarda da Silva, data de nascimento: 

7/6/1973, brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, convivente, 

do lar/aposentada, Endereço: Rua Paratininga, 20, Qd. 60, Bairro: Dr. Fábio 

Leite I, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Gilmar Gregorio Pereira, Cpf: 84952032191, Rg: 1.192.532-9 

SSP MT Filiação: Manoel Pereira do Nascimento e Elizabete dos Santos, 

data de nascimento: 20/6/1976, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), eletrecista/encarregado, Endereço: Rua Paranatinga, Qd 60, Nº 

20, Bairro: Drº Fábio Leite I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.
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Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361578 Nr: 607-16.2014.811.0042
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 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Crislaine Rodrigues Alves, Rg: 2092767-3 SSP MT 

Filiação: Domingos Bonfim Alves e Ana Maria Mercedes Rodrigues, data 

de nascimento: 28/1/1989, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

cafeteira, Endereço: Rua 16 , Quadra 27 Casa 43, Bairro: Jardim Vitoria, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Edmar Gonçalves Quirino, Cpf: 888.322.601-15, Rg: 

12962864 SSP MT Filiação: Edvard Dias Quirino e Maria da Penha 

Gonçalves Pereira, data de nascimento: 25/7/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, mecânico, Endereço: Rua Egigia de 
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Souza, Quadra 100, Lote 02, Bairro: Novo Paraíso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.
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Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338550 Nr: 20123-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KENIA NICACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Kenia Nicacio da Silva, Rg: 6708842 SSP MT 

Filiação: Jose da Silva e Oteia Nicacio de Oliveira, data de nascimento: 

3/4/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: 

Ruamonte Libano, N 606, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): João Cândido da Silva, Cpf: 02921143119, Rg: 20457979 

SSP MT Filiação: Domingos Candido da Silva e Adelia Pontes da Silva, data 

de nascimento: 23/6/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 15 de Novembro N° 405, Bairro: Centro, Cidade: Bela 

Vista-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 
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enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377312 Nr: 18781-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eda Maria da Silva, Cpf: 92108229191, Rg: 

13033395 SSP MT Filiação: Orineu Antonio da Silva e Ezebina Maia da 

Silva, data de nascimento: 8/6/1973, brasileiro(a), natural de Rosario 

oeste-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Campo Verde, Nº 1, Qd. 

119, Bairro: Dr. Fabio Leite ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Claudenio da Silva Rodrigues, Cpf: 05421186377, Rg: 

26255529 SSP MT Filiação: Francisco da Cunha Rodrigues e Francisca da 

Silva Rodrigues, data de nascimento: 26/11/1979, brasileiro(a), natural de 

Caucaia-CE, solteiro(a), coveiro, Endereço: Rua Campo Verde, Nº 1, Qd. 

119, Bairro: Dr. Fábio ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376252 Nr: 17603-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Eda Maria da Silva, Cpf: 92108229191, Rg: 

13033395 SSP MT Filiação: Orineu Antonio da Silva e Ezebina Maia da 

Silva, data de nascimento: 8/6/1973, brasileiro(a), natural de Rosario 

oeste-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Campo Verde, Nº 1, Qd. 

119, Bairro: Dr. Fabio Leite ii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Claudenio da Silva Rodrigues, Cpf: 05421186377, Rg: 

26255529 SSP MT Filiação: Francisco da Cunha Rodrigues e Francisca da 

Silva Rodrigues, data de nascimento: 26/11/1979, brasileiro(a), natural de 

Caucaia-CE, solteiro(a), coveiro, Endereço: Rua Campo Verde, Nº 1, Qd. 

119, Bairro: Dr. Fábio ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 
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para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 9165-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Nayara Sales Gerin Silva Filiação: Sonia Maria Gerin 

e Marcos Aurelio da Silva, data de nascimento: 12/8/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), garçonete, Endereço: Rua Piratininga, Nº 

77, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Marcos Aurélio da Silva, Cpf: 796.005.659-53, Rg: 

13.958.364 SSP MT Filiação: Pedro Xavier da Silva e Luzia Maria da Silva, 

data de nascimento: 4/7/1971, brasileiro(a), natural de Quinta do sol-PR, 

casado(a), caminhoneiro, Endereço: Rua Piratininga, N. º 77, Bairro: 

Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324723 Nr: 4170-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Elza de Araujo Leite, Cpf: 453.643.461.53, Rg: 

653.0508 SSP MT Filiação: Francisca de Araujo Leite e Luiz Leite de 

Sousa, data de nascimento: 4/11/1968, brasileiro(a), natural de Boa 
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viagem-CE, convivente, professora, Endereço: Avenida Doutor Hélio 

Ribeiro, Qd 06 , Nº 08, Bairro: Paiaguás, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Aluizio Manoel de Oliveira Filiação: Siria de Oliveira e Aluizio 

Manoel, brasileiro(a), convivente, tecnico inss, Endereço: Posto do Inss - 

Avenida Castelo Branco, Bairro: Água Limpa, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355377 Nr: 17172-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DIAS JACQUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BARBOSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adriana Dias Jacques Correa, Rg: 2249747-1 SSP 

MT Filiação: Alfredo Jacques Correa Filho e Anisia Dias da Silva Correa, 

data de nascimento: 27/8/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), caixa, Endereço: Rua H, Qdra 16, Lote 23, Bairro: Primeiro de 

Março, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Wanderson Barbosa Alves, Cpf: 02091995126, Rg: 

16857356 SSP MT Filiação: Ronaldo Francisco Alves e Maria Aparecida 

Barbosa da Silva, data de nascimento: 9/7/1986, brasileiro(a), solteiro(a), 

mecânico, Endereço: Rua 10 de Março, Nº 53, Qdra 1, Bairro: Canjica, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377921 Nr: 19441-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Carlos Eduardo da Silva Azevedo, Rg: 130.64584 

Filiação: Paulo Marcelino de Azevedo e Cleonice da Silva Souza, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 05, Nº 47 - Ponto de Ref. Bar 

Soares, Bairro: São João Del Rey, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 
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vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus p

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323049 Nr: 2267-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Reginaldo Dias Ataide, Cpf: 721.014.901.53, Rg: 

137.27.06-0 SSP MT Filiação: Jose Divino Alves de Ataide e Devair Dias 

Quirino, data de nascimento: 17/10/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), promotor de vendas, Endereço: Rua Toledo, N º 

295, Bairro: Novo Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 
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interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apen

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359124 Nr: 21565-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Gracielli Pires Ferreira, Rg: 19604955 Filiação: Jairo 

do Carmo Ferreira e Ester Dias Pires, data de nascimento: 24/2/1991, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Av dos Trabalhadores, Bl 02, Ap 202, 

Bairro: São Carlos, Cidade: Cuiabá / Res. São Carlos-MT

Requerido(a): Flavio Santos Correa Filiação: Angelina Santos Correia, data 

de nascimento: 9/6/1989, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Tangará 

, N 26 , Qd 199, Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 307588 Nr: 5015-55.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA LIZ SENNA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Jose Antonio Sena dos Santos, Cpf: 20775202134, 

Rg: 02076055 SSP MT Filiação: Graciano Lopes dos Santos e Eponina Dias 

dos Santos, data de nascimento: 31/12/1959, brasileiro(a), natural de 

Mimoso-MT, casado(a), administrador de empresas, Endereço: Rua Piaui 

Qudra 90N11, Bairro: Moarda da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Vitoria Liz Senna dos Santos Filiação: José Antonio Senna 

dos Santos e Lizete Senna da Silva, data de nascimento: 25/12/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: 

Avenida São Sebastião, 3740, Bairro: Santa Helena, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 607 de 939



CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 327250 Nr: 6984-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Aline Beatriz Pacheco da Costa, Cpf: 05657152166, 

Rg: 25621114 SSP MT Filiação: Maria Isabel Pacheco da Costa, data de 

nascimento: 24/5/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

estudante, Endereço: Rua A, Nº 21, Qdra 06, Bairro: Jardim Mossoró, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Rafael de Aguilar Lima Filiação: Joares Félix de Aguilar e 

Sueli Ferreira de Aguilar, data de nascimento: 10/2/1995, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 13, Qdra 39, Casa 10, 

Bairro: Parque Residencial Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341577 Nr: 1370-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPPCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPPDC, JPDO, APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20
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Intimando:Requerido(a): Adenir Pacheco de Oliveia Filiação: Brasil Pacheco 

de Castro e Maria Izabel Oliveira, brasileiro(a), , Endereço: R. 26M Nº 16, 

Qda 49 Setor 5, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Brasil Pacheco Pinto de Castro Filiação: Teodomiro Pacheco 

Pinto de Castro e Delmira Elisa Pacheco Pinto de Castro, data de 

nascimento: 17/3/1934, brasileiro(a), natural de Faz. santa terezinha-, 

casado(a), lavrador, Endereço: Rua 32 Quadra 55 Lote 01 Setor 5 Casa 

170, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-

Requerido(a): Jucinei Pacheco de Oliveira Filiação: Brasil Pacheco de 

Castro e Maria Izabel Oliveira, brasileiro(a), Endereço: R; , Nº , Qda, Setor, 

Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 341577 Nr: 1370-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPPCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPPDC, JPDO, APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Celina Pacheco Pinto Castro Leite, Cpf: 

14220199187, Rg: 005650 SSP MT Filiação: Teodomiro Pacheco Pinto de 

Castro e Delmira Eliza Pacheco, data de nascimento: 28/5/1922, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, viuvo(a), aposentada, Endereço: R. A, 

Qda 16, C. 03, Bairro: Jardim Itamarati, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Adenir Pacheco de Oliveia Filiação: Brasil Pacheco de 

Castro e Maria Izabel Oliveira, brasileiro(a), , Endereço: R. 26M Nº 16, Qda 

49 Setor 5, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Brasil Pacheco Pinto de Castro Filiação: Teodomiro Pacheco 

Pinto de Castro e Delmira Elisa Pacheco Pinto de Castro, data de 

nascimento: 17/3/1934, brasileiro(a), natural de Faz. santa terezinha-, 

casado(a), lavrador, Endereço: Rua 32 Quadra 55 Lote 01 Setor 5 Casa 

170, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-

Requerido(a): Jucinei Pacheco de Oliveira Filiação: Brasil Pacheco de 

Castro e Maria Izabel Oliveira, brasileiro(a), Endereço: R; , Nº , Qda, Setor, 

Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 
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medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 

de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Min

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316773 Nr: 15894-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerido(a): Edielson Faia, Rg: 3127091 SSP MT Filiação: Maria 

de Fatia Faia, data de nascimento: 15/7/1987, brasileiro(a), natural de 

Miguel alves-PI, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua 23, Qd. 

44, N.º 257,, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado pela vitima encaminhado pela 

Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a concessão de 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.III.O art. 3º 

da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, etc.IV.Por 

sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 estatui que cabe ao 

poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos 

humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.V.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.VII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:MEDIDAS 

PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR Suspendo a posse e restrinjo 

o porte de armas do agressor. Afasto o agressor do lar ou local de 

convivência. Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica. Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 

em caso de descumprimento da presente decisão.MEDIDAS PROTETIVAS 

DESTINADAS À OFENDIDA: Determino a separação de corpos entre o 

casal. Determino o encaminhamento da ofendida e dependentes ao 

programa oficial de proteção e atendimento. Determino a recondução da 

ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 

agressor. Determino o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.VIII.Havendo pedido 
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de afastamento do agressor do lar, intime-se a vítima para que, em cinco 

dias, compareça na Secretaria dessa Vara e comprove que o imóvel lhe 

pertence com exclusividade ou que tem direito a meação do mesmo. Não 

havendo comprovação no prazo fixado, abra-se vista ao MP e à 

Defensoria para manifestação. Após, conclusos para deliberação sobre a 

manutenção da medida de afastamento do agressor do lar 

conjugal.IX.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária em caso 

de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 11.340/06 , 

comunique-se ao MP sobre essa providência.X.Tendo sido suspenso o 

porte de armas do agressor, comunique-se ao órgão competente nos 

termos da Lei n. 10.826/03 para as providências devidas, caso o ofensor 

possua registro e porte de arma.XI.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

informando acerca da presente decisão, bem como requisitando a 

restrição do porte de arma na forma do §2º do art. 22 da Lei Maria da 

Penha.XII.Proceda a equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento 

do caso, informando nos autos, sobretudo, se é recomendável ou não que 

o agressor exerça o direito de visitas dos menores. Fixo prazo de 20 dias 

para entrega do laudo. Aportado aos autos o laudo da equipe, volvam-me 

conclusos para análise do pedido de suspensão do direito de visitas aos 

dependentes menores, conforme estatui o inc. IV do art. 22 da Lei n. 

11.340/06 .XIII.Intime-se a ofendida para que, em cinco dias, aporte aos 

autos documento comprobatório da existência de bens imóveis ou móveis 

em comum do casal, documentos comprobatórios de alguma empresa 

pertencente ao casal, etc. Aportado aos autos os documentos 

comprobatórios, oficie-se ao profícuo cartório informando sobre a medida 

aplicada (Parágrafo único do art. 24 ).XIV.Indefiro o pedido prestação de 

caução provisória, tendo em linha de estima que não houve comprovação 

nos autos do valor das perdas e danos materiais sofridas pela 

vítima.XV.Indefiro o pedido de afastamento da ofendida de seu lar, haja 

vista que já foi deferido o pedido de afastamento do indiciado, bem como a 

recondução da vítima e dos dependentes ao respectivo domicílio, após o 

afastamento do agressor.XVI.Indefiro o pedido de busca e apreensão de 

veículo, haja vista não possuir nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a existência do veículo, bem como pelo fato de tal ato possuir 

procedimento próprio no ordenamento jurídico.XVII.Indefiro o pedido de 

restituição de bens, haja vista não constar nos autos qualquer menção 

sobre a subtração de objetos pelo indiciado, nem tampouco a relação de 

tais objetos. XVIII.Indefiro o pedido de afastamento do agressor do lar, haja 

vista que a vítima reside em endereço distinto do agressor.XIX.Intime-se o 

agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XX.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XXI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XXII.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação .XXIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXV.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXVI.Diante da notícia de descumprimento de medida protetiva 

preteritamente deferida, abra-se vista ao Ministério Público.XXVII.Cite-se o 

agressor para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretendo produzir, conforme dispõe o disposto 

no art. 802, do CPC , aplicado ao presente caso por analogia, haja vista 

tratar-se de procedimento cautelar.XXVIII.Fica autorizado o Senhor Oficial 

de Justiça a se valer dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei 

n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 

11.340/06).XXIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XXX.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta medida, caso 

esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não apenas intimá-lo, 

mas proceder à sua retirada do lar, co

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360337 Nr: 23069-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Alaene Ferreira da Cruz, Rg: 9936033 SSP MT 

Filiação: Genesio Ferreira Conceição e Alcina Soares da Conceição, data 

de nascimento: 7/9/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

fiscal, Endereço: Rua 08, Qdra 28, Nº 22, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Pedro Fernandes dos Santos, Rg: 7021330 SSP MT Filiação: 

Jose dos Santos e Izabel Fernandes dos Santos, data de nascimento: 

29/4/1968, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), Endereço: 

Rua 12, B, Nº 21, Qdra 19, Bairro: Jardim Forteleza, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 
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initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316141 Nr: 15205-77.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adrielly Oliveira Machado, Cpf: 03799264159, Rg: 

18058841 SSP MT Filiação: Simão Machado Filho e Cristiane de Oliveira, 

data de nascimento: 21/4/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), operadora de caixa, Endereço: Av Fauna, Qda. 15, Lote 05,, 

Bairro: Solon Amaral, Cidade: Rio Quente-go-GO

Requerido(a): Edione Ribeiro Lopes, Rg: 11712376 SSP MT Filiação: Paulo 

Lopes Chaves e Eva Ribeiro Lopes, data de nascimento: 12/2/1981, 

brasileiro(a), solteiro(a), encarregado, Endereço: Rua H N 21 Qd 13, 

Bairro: Jardim Mossoró, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316141 Nr: 15205-77.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Adrielly Oliveira Machado, Cpf: 03799264159, Rg: 

18058841 SSP MT Filiação: Simão Machado Filho e Cristiane de Oliveira, 

data de nascimento: 21/4/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), operadora de caixa, Endereço: Av Fauna, Qda. 15, Lote 05,, 

Bairro: Solon Amaral, Cidade: Rio Quente-go-GO

Requerido(a): Edione Ribeiro Lopes, Rg: 11712376 SSP MT Filiação: Paulo 

Lopes Chaves e Eva Ribeiro Lopes, data de nascimento: 12/2/1981, 

brasileiro(a), solteiro(a), encarregado, Endereço: Rua H N 21 Qd 13, 

Bairro: Jardim Mossoró, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. I.A vítima, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor pela prática de violência de gênero. Recebida a 

ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da 

autora diversas medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas 

protetivas o mesmo deixou de apresentar resposta escrita, conforme 

certidão retro. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos II. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. III.A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. IV. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. V.Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 
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para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 419421/GO, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VI. Sendo, portanto, ação cautelar 

cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação depende 

da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e qualquer ação 

de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, 

art. 801, IV ). VII.Conforme mereceu registro no relatório alhures produzido 

o réu não apresentou contestação no prazo legal, sendo, portanto, revel, 

conforme previsto nos arts. 803 e 319 ambos do CPC , fato que acarreta a 

presunção de veracidade dos fatos e impõe o julgamento antecipado da 

lide, consoante previsto no arts. 803 e 330, II, ambos do CPC . VIII.Note-se 

que no vertente caso além de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados pela autora ex vi legis (art. 803 do CPC ), ainda os documentos 

carreados ao pedido em comento demonstram a presença dos dois 

requisitos cautelares mencionados em linhas pretéritas, impondo-se, 

portanto, a procedência do presente pedido e, por corolário, a 

confirmação da liminar preteritamente concedida. Dispositivo IX. Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente 

o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar proferida 

initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas. X. Condeno o réu ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários Advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06 , não necessitando, destarte, de advogado. XI.Extraia-se cópia 

da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente 

em trâmite. XII.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332293 Nr: 12796-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Evillen Conceição do Nascimento, Cpf: 

026.474.291-54, Rg: 166.8462-1 SSP MT Filiação: Wagner Costa do 

Nascimento e Creuza Maria da Conceição, data de nascimento: 9/2/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), doméstica, Endereço: Rua 

Exp. Nelson Nunes, Lote 01, Casa 32, Bairro: Novo Colorado, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Bento Luz Magalhães, Rg: 1267341-2 SSP MT Filiação: 

Antonio Magalhães e Darci da Luz, data de nascimento: 21/5/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 

Teles Pires, N° 282, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316170 Nr: 15243-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Josefa Domingas de Oliveira, Cpf: 31428118187, 

Rg: 3939405 SSP MT Filiação: Zacaria Santa Izabel Pacheca, data de 

nascimento: 12/12/1940, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

aposentada, Endereço: Rua Mato Grosso, Qd. 12, Casa09, Qdra 158, 

Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Julio Cesar de Oliveira Filiação: Alexandre Gonçalves de 

Oliveira e Josefa Domingas de Oliveira, data de nascimento: 30/10/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), cuidador de carros, 

Endereço: Rua Mato Grosso, Quadra 12, Nº 09, Bairro: Altos da Serra ii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335396 Nr: 16314-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KATHYELLY CRISTINA GUIMARÃES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS RONALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Kathyelly Cristina Guimarães de Jesus, Cpf: 

04963206102, Rg: 24606677 SSP MT Filiação: Vilmar Batista de Jesus e 

Marilza Cristina de Jesus, data de nascimento: 27/1/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua M, Nº 31, Qdra 02, 

Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Denis Ronaldo da Costa, Cpf: 62948989191, Rg: 880.091 PM 

MT Filiação: Alcebíades da Costa e Bernadete Venância da Costa, data de 

nascimento: 24/3/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), sd 

pm, Endereço: Rua 236 , Quadra 79 Nº 23, Bairro: Tijucal - Setor ii, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 
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protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 154620 Nr: 1973-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Raquel Gaspar Fernandes, Rg: 16537483 SSP MT 

Filiação: Amado Dias Fernandes e Jaci Gaspar, data de nascimento: 

25/7/1983, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), auxiliar 

administrativo, Endereço: Rua Sd Nº 03 , Quadra 07, Bairro: Planalto, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Evandro Oliveira da Silva, Rg: 9319603 SSP MT Filiação: 

Nivaldo Ferreira da Silva e Leide Oliveira da Silva, data de nascimento: 

11/11/1977, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Av. Gonçalo Antunes de Barros - Res. Pomeri Quadra 05 , 

Casa 12, Bairro: Novo Mato Grosso, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366984 Nr: 6951-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Requerente: Claudiane Bustamante de Jesus Filiação: Jose 

Claudio de Jesus e Claudete Bustamante da Silva, data de nascimento: 

23/10/1994, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), do lar, 

Endereço: Rua Jt Quadra 72 , Casa 62, Bairro: Cohab São Gonçalo, 

Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Julio Cesar do Espírito Santo Rezende, Cpf: 011.090.121.52, 

Rg: 161.84.521 Filiação: José Benedito de Rezende e Idelfoncia Espírito 

Santo de Rezende, data de nascimento: 23/3/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), motorista, Endereço: Rua Jt, Qd 72, Casa 62, 

Bairro: São Gonçalo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.I.A vítima ingressou com pedido de medidas 

protetivas. Deferidas as medidas protetivas o feito teve seu curso normal. 

No seguimento, o MP requereu a extinção da medida. Após, volveram-me 

conclusos para sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.II.Não 

havendo mais interesse, conforme informado pelo MP em sua cota, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento da questão de pano.III.Posto 

isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com o 

parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão de 

pano e, portanto, torno sem efeito as medidas protetivas preteritamente 

deferidas.IV.Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva 

proibição de porte de arma ou de restrição imobiliária, oficie-se informando 

acerca desta decisão.V.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VI.P.R.I.C.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364773 Nr: 4532-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Dineia Mara Gonçalves de Souza encaminhado pela Autoridade 

Policial.II.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as 

seguintes medidas protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os 

seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos, 

etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e 

psicológica.®Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão.Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/06/2014, às 14h20min.XIV.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XV.Intimem-se, ainda, 

a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XVI.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XVII.Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.XVIII.O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do 

lar, com apenas seus pertences pessoais.XIX.A presente decisão tem 

força de mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes 

em homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XX.Intimem-se.XXI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 157099 Nr: 4451-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFGDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA

 Designo a audiência de conciliação no feito código 157099 para o dia 04 

de junho de 2014, às 13h30min. Saem o acusado e a vítima intimados a 

comparecer a audiência de conciliação. Traslade-se copia desta ata e 

aporte ao feito código 157099.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332293 Nr: 12796-94.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que não há informações nos autos quanto a realização da 

audiência designada em decisão de fl. 31, redesigno o dia 01 de Julho de 

2014, às 15h20min. Intimem-se as partes.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366984 Nr: 6951-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de pedido de providências protetivas formulado por 

Claudiane Bustamante de Jesus encaminhado pela Autoridade 

Policial.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

defiro o pedido em comento e, por corolário, aplico as seguintes medidas 

protetivas:Medidas destinadas ao agressor:®Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ®Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.®Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.®Fixo 

alimentos provisionais em importe equivalente a um salário mínimo, que 

para o momento me parece o montante adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). Os alimentos provisionais fixados nesta 

decisão terão validade por 30 dias, contados da data de juntada do 

mandado de intimação da vítima devidamente cumprido, caso não seja 

proposta ação principal (CPC, art. 806).®Mantenho/concedo a guarda 

provisória dos filhos da vítima com a mesma, desde que não haja decisão 

pretérita concedendo a guarda da prole ao genitor.®Fixo multa diária no 

importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.Posto isto, designo audiência de conciliação para o dia 

22/07/2014, às 13h30min.XIV.Para a defesa dos interesses da vítima 

nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. Intime-se, 

pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência desta 

nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 357784 Nr: 19957-24.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intime-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 355377 Nr: 17172-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DIAS JACQUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BARBOSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que não houve tempo hábil para o cumprimento do 

mandado de intimação das partes, para audiência retro designada, 

redesigno o ato para o dia 23 de julho de 2014, às 14h20min. Intimem-se 

as partes.

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316170 Nr: 15243-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que já decorreu o prazo de 10 dias para conclusão do 

inquérito policial relacionado aos fatos desta medida, abra-se vista ao 

Ministério Público para que manifeste interesse no prosseguimento do 

feito, haja vista tratar-se de incidente cautelar que depende da existência 

do feito principal (ação penal).

II. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 135160 Nr: 17394-96.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ SENNA COSTA 

ALBUQUERQUE, MARCO AURELIO SENNA COSTA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL, MARCELO ZAGONEL

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Consigno que o CD contendo a gravação de audiência de instrução já 

foi devidamente aportado aos autos, após realização de teste de audição.

IV. Ressalto, ainda, que o referido CD deverá ser executado no sistema 

Windows Media Player, bem como que a utilização de fones de ouvido 

contribui significativamente para uma melhor audição do conteúdo.

V. A Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338923 Nr: 20304-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 
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Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338923 Nr: 20304-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com supedâneo no art. 267, inc. VI, do CPC, extingo o presente processo 

sem resolução do seu mérito.X.Sem custas e honorários.XI.Notifique-se a 

vítima acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei 

11.340/06 .XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321568 Nr: 572-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372349 Nr: 13134-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XVII.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 125, IV, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/08/2014, às 14h00min.XVIII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio um dos advogados do Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIC - UNIJURIS desta Capital. Intime-se, pessoalmente, o 

advogado nomeado, para que tome ciência desta nomeação e participe da 

audiência de conciliação retro designada, conforme estabelece o art. 27 

da Lei Maria da Penha.XIX.Intimem-se, ainda, a requerente e o requerido 

para comparecerem a audiência de conciliação.XX.Diante da notícia de 

descumprimento de medida protetiva preteritamente deferida, abra-se vista 

ao Ministério Público.XXI.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar.XXII.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do art. 172 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXIII.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXIV.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta 

medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não 

apenas intimá-lo, mas proceder à sua retirada do lar, com apenas seus 

pertences pessoais.XXV.A presente decisão tem força de mandado/ofício 

e servirá como sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos 

p r i n c í p i o s  d a  e f i c i ê n c i a  e  d a  c e l e r i d a d e 

processual.XXVI.Intimem-se.XXVII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361711 Nr: 781-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336510 Nr: 17618-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de proceder o apensamento da ação penal referente 

a este incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o 

Ministério Publico. Razão pelo qual encaminho os autos para o setor de 

apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312653 Nr: 11108-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.VI.Intimem-se.VII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 146777 Nr: 13947-03.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal , referente a este incidente, diante disso, remeto os autos para 

o setor de apensamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 360337 Nr: 23069-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 162790 Nr: 10118-77.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338923 Nr: 20304-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V.Posto isto, acolho o pedido ministerial e, por isso, torno sem efeito à 

sentença de fls. 36/38.VI.Intime-se o MP para que comprove nos autos 

que ainda persistem os motivos que deram ensejo à decretação das 

medidas protetivas.VII.Intimem-se.VIII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 324723 Nr: 4170-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Remetam-se os autos para Defensoria Publica Cível para que manifeste 

acerca do acordo entabulado às fls. 19/20.

II. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

III. Após, concluso.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340452 Nr: 120-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 9165-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318586 Nr: 18063-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que em sua manifestação retro o 

Ministério Público não logrou êxito ao entrar em contato com a requerente, 

bem como que há mais de 06 meses não consta qualquer manifestação da 

vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321990 Nr: 1080-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que foi concedida medida protetiva em 

favor da vítima há bem mais de 6 meses e que o feito encontra-se 

paralisado sem qualquer manifestação da mesma.

II. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 
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como para que informe se ainda necessita das medidas protetivas que lhe 

foram deferidas, sob pena de extinção do processo. Advirta-se a vítima 

que, caso não informe no prazo legal se há interesse no prosseguimento 

do feito e na manutenção das medidas protetivas, presumir-se-á seu 

desinteresse na continuidade do processo e das medidas protetivas.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316773 Nr: 15894-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Público, haja vista que até o momento não 

houve intimação do requerido, ante a ausência de sua localização.

 II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 361711 Nr: 781-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida initio litis, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima enquanto perdurar o processo criminal, salvo se a autora 

manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.X.Condeno o réu ao pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XI. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) eventualmente em 

trâmite.XII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 166028 Nr: 13337-98.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 167387 Nr: 14690-76.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 312653 Nr: 11108-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 317125 Nr: 16341-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 323753 Nr: 3028-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 333366 Nr: 13976-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 335712 Nr: 16661-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHAMBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 321990 Nr: 1080-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338923 Nr: 20304-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359124 Nr: 21565-57.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376184 Nr: 17538-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318586 Nr: 18063-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 326556 Nr: 6237-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372349 Nr: 13134-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 9165-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 162790 Nr: 10118-77.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BLDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 340452 Nr: 120-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 315696 Nr: 14741-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 325584 Nr: 5146-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 336510 Nr: 17618-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 344274 Nr: 4452-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 377312 Nr: 18781-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376252 Nr: 17603-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150580 Nr: 18360-59.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 364773 Nr: 4532-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332837 Nr: 13327-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338550 Nr: 20123-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KENIA NICACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Certifique-se se o requerido foi intimado das medidas protetivas.

II. Em caso positivo, se o mesmo apresentou resposta no prazo legal.

 III. Após, volvam-me conclusos.

IV. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316773 Nr: 15894-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

I. Não tendo sido localizado o agressor para citação, nem tampouco a 

autora para informar seu endereço, determino a citação e intimação do 

agressor por edital com prazo de 20 dias.
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II. Citado o réu e não havendo resposta, certifique-se e volvam-me 

conclusos para nomeação de curador especial ao réu.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 150580 Nr: 18360-59.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao Sistema Apolo verifiquei a existência de uma 

ação penal ID. 151265, referente a este incidente, diante disso, nesta data 

procedi o apensamento dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 154620 Nr: 1973-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 316170 Nr: 15243-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV.Posto isto, abra-se vista ao MP para que comprove a permanência dos 

motivos que ensejaram a concessão da presente medida protetiva, haja 

vista que as medidas protetivas são de natureza cautelar e não podem 

subsistir indefinidamente.V.Intimem-se.VI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338550 Nr: 20123-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KENIA NICACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico à fl. 32, o Ministério Público não logrou 

êxito ao entrar em contato com a requerente, bem como que há mais de 06 

meses não consta qualquer manifestação da vítima no feito.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 267 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 48 horas.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a vítima para que, no 

prazo de 48 horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem 

como para que comprove a necessidade da manutenção das medidas 

protetivas, sob pena de extinção.

IV. Oficie-se como requerido pelo MP em sua cota retro.

V. Após, conclusos.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 376184 Nr: 17538-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 XI.Posto isto, não havendo previsão legal para o prazo de duração das 

medidas protetivas de natureza penal, com vistas a evitar constrangimento 

ilegal, decorrido o prazo de seis meses, contados da data da intimação 

das partes, intime-se a vítima para que informe, em cinco dias, se 

necessita ainda das medidas protetivas requeridas e o motivo da 

necessidade. Após, abra-se vista ao MP e, em seguida, volvam-me 

conclusos para decisão.XII.Tendo em vista que foi aplicada medida de 

multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.XIII.Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão 

e a cumpra integralmente. Conste no mando advertência de que se trata 

de medida acautelatória e que lhe serão asseguradas todas as garantias 

constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XIV.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XV.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XVI.Considerando 

que a medida de proteção em apreço não envolve questões de direito de 

família deixo de designar tentativa de conciliação.XVII.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível, para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XVIII.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XIX.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 9165-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 318586 Nr: 18063-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará em usufruto de licença 

paternidade a partir do dia 18/08/2014 e férias a partir do dia 25/08/2014 e 

que não há tempo hábil para análise dos autos conclusos em gabinete, 

devolvo os mesmos à secretaria.

II. Decorrido o período de férias, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 332837 Nr: 13327-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RYG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Publico para que se manifeste sobre a 

petição retro.

II. Após, concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 135160 Nr: 17394-96.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ SENNA COSTA 

ALBUQUERQUE, MARCO AURELIO SENNA COSTA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL, MARCELO ZAGONEL

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Consigno que o CD contendo a gravação de audiência de instrução já 

foi devidamente aportado aos autos, após realização de teste de audição.

IV. Ressalto, ainda, que o referido CD deverá ser executado no sistema 

Windows Media Player, bem como que a utilização de fones de ouvido 

contribui significativamente para uma melhor audição do conteúdo.

V. A Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 377312 Nr: 18781-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Atendendo às particularidades do caso, entendo proporcional a 

concessão das seguintes providências:Ao agressor:a-Determino a 

suspensão do porte de armas do agressor e determino as comunicações 

necessárias nos termos da Lei 10826/2003;b-Determino o afastamento do 

agressor do lar conjugal ou local de convivência;c-Determino que o 

agressor deverá manter distância da vítima, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 2.000 metros;d-Determino que o agressor 

não mantenha contato com a ofendida, seus familiares, bem como 

testemunhas por quaisquer meios de comunicação;e-Fixo multa diária no 

importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão;À 

vítima:a.Determino a sua recondução e dos dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor;b.Determino à proibição 

temporária a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação 

de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;No que 

tange ao pedido de restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor, indefiro-o, por ora, pois verifico que a vítima não especificou 

quais são os objetos e bens subtraídos, devendo, portanto, descreve-los 

nos autos no prazo de até 30 (trinta) dias.Sobre a caução provisória 

requerida, faz-se necessário estar presente prova pré-constituída para 

seu deferimento.Indefiro o pedido de separação de corpos, haja vista que 

a ofendida não comprovou documentalmente a existência de 

casamento.Em caso de descumprimento da presente decisão pelo 

agressor, fica o mesmo advertido que poderá, nos termos do art. 313, III 

do CPP, ser decretada sua prisão.Cumpra-se o determinado no art. 38 da 

Lei n. 11.340/06, cito-o:“Art. 38. As estatísticas sobre a violência 

doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados 

dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar 

o sistema nacional de dados e informações relativo às 

mulheres”.Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 377718 Nr: 19226-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Paulina Roberta da Silva requereu, via Autoridade Policial 

Medidas Protetivas nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006.A Lei 

11340/06 em seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, 

dentre outras.Diante da situação fática, no caso em questão, vejo 

necessário e adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a 

vítima.Atendendo às particularidades do caso, entendo proporcional a 

concessão das seguintes providências:Ao agressor:a-Determino a 

suspensão do porte de armas do agressor e determino as comunicações 

necessárias nos termos da Lei 10826/2003;b-Determino o afastamento do 

agressor do lar conjugal ou local de convivência;c-Determino que o 

agressor deverá manter distância da vítima, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;d-Determino que o agressor 

não mantenha contato com a ofendida, seus familiares, bem como 

testemunhas por quaisquer meios de comunicação;e-Fixo multa diária no 

importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão;À 

vítima:a.Determino a sua recondução e dos dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor;No que tange ao pedido de 

restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor, indefiro-o, 

por ora, pois verifico que a vítima não especificou quais são os objetos e 

bens subtraídos, devendo, portanto, descreve-los nos autos no prazo de 

até 30 (trinta) dias.Sobre a caução provisória requerida, faz-se 

necessário estar presente prova pré-constituída para seu 

deferimento.Indefiro o pedido de separação de corpos, haja vista que a 

ofendida não comprovou documentalmente a existência de casamento.Em 

caso de descumprimento da presente decisão pelo agressor, fica o 

mesmo advertido que poderá, nos termos do art. 313, III do CPP, ser 

decretada sua prisão.Cumpra-se o determinado no art. 38 da

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377921 Nr: 19441-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.Cleonice Silva Souza requereu, via Autoridade Policial Medidas 

Protetivas nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006.A Lei 11340/06 em 

seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, dentre 

outras.Diante da situação fática, no caso em questão, vejo necessário e 

adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a vítima.Atendendo às 

particularidades do caso, entendo proporcional a concessão das 

seguintes providências:Ao agressor:a-Determino a suspensão do porte de 

armas do agressor e determino as comunicações necessárias nos termos 

da Lei 10826/2003;b-Determino o afastamento do agressor do lar conjugal 

ou local de convivência;c-Determino que o agressor deverá manter 

distância da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo 

de 1.500 metros;d-Determino que o agressor não mantenha contato com a 

ofendida, seus familiares, bem como testemunhas por quaisquer meios de 

comunicação;e-Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão;À vítima:a.Determino a sua 

recondução e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento 

do agressor;No que tange ao pedido de restituição dos bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor, indefiro-o, por ora, pois verifico 

que a vítima não especificou quais são os objetos e bens subtraídos, 

devendo, portanto, descreve-los nos autos no prazo de até 30 (trinta) 

dias.Em caso de descumprimento da presente decisão pelo agressor, fica 

o mesmo advertido que poderá, nos termos do art. 313, III do CPP, ser 

decretada sua prisão.Cumpra-se o determinado no art. 38 da Lei n. 

11.340/06, cito-o:“Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376252 Nr: 17603-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 distância da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo 

de 1.500 metros;d-Determino que o agressor não mantenha contato com a 

ofendida, seus familiares, bem como testemunhas por quaisquer meios de 

comunicação;e-Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de 

descumprimento da presente decisão;À vítima:a.Determino a sua 

recondução e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento 

do agressor;No que tange ao pedido de restituição dos bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor, indefiro-o, por ora, pois verifico 

que a vítima não especificou quais são os objetos e bens subtraídos, 

devendo, portanto, descreve-los nos autos no prazo de até 30 (trinta) 

dias.Em caso de descumprimento da presente decisão pelo agressor, fica 

o mesmo advertido que poderá, nos termos do art. 313, III do CPP, ser 

decretada sua prisão.Cumpra-se o determinado no art. 38 da Lei n. 

11.340/06, cito-o:“Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos 

oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema 

nacional de dados e informações relativo às mulheres”.Notifique-se o 

Ministério Público.Cientifique-se a vítima do direito de estar acompanhada 

de advogado ou defensor público em todos os atos processuais, quer 

seja perante a Autoridade Policial ou em Juízo.Defiro ao Oficial de Justiça 

os benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º 

do art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).Sendo medida de urgência, 

o cumprimento deve ser realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.Cumprida a decisão, certifique-se acerca da existência de 

ações em trâmite nesta vara, envolvendo as partes.Servirá a presente 

decisão como mandado. A presente decisão servirá de ofício para 

requisitar o Inquérito Policial devidamente concluído, e em sendo o caso 

notificar os Cartórios de Registros de Imóveis do teor desta decisão. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 355377 Nr: 17172-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA DIAS JACQUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BARBOSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos e analisando a resposta enviada pela 

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ao ofício de fl.33, verifica-se 

que não houve distribuição do que o inquerito policial, uma vez que 

enviaram somente a copia da medida. Razão pela qual remeto os autos ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376252 Nr: 17603-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377312 Nr: 18781-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 307588 Nr: 5015-55.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA LIZ SENNA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 321568 Nr: 572-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 146777 Nr: 13947-03.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 164914 Nr: 12227-64.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 316141 Nr: 15205-77.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 335781 Nr: 16771-27.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 327250 Nr: 6984-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ABPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376864 Nr: 18289-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 357784 Nr: 19957-24.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 361578 Nr: 607-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o agressor foi devidamente cientificado desta ação 

e das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima e não 

apresentou resposta escrita até a presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 318586 Nr: 18063-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326642 Nr: 6331-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não foram aportados no 

Sistema Apolo distribuição de ação penal e/ou inquérito policial referente a 

este incidente. Razão pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 344274 Nr: 4452-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data deixei de apensar a ação penal referente a este 

incidente, em razão da mesma encontrar-se em carga para o Ministério 

Público. Encaminho os autos para o escaninho aguardando apensamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 384855 Nr: 26893-31.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, visando o saudável desenvolvimento do menor, defiro 

parcialmente os efeitos da tutela antecipada pretendida pelo requerente, 

de modo que regulamento.Em caso de descumprimento da presente 

decisão, fixo como multa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Indefiro o 

pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que ele 

não comprova ser hipossuficiente, bem como junta às fls. 59/60 o 

pagamento das custas processuais.Cite-se a requerida, nos termos do 

art. 172, §2 do CPC, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal, sob pena de revelia e confissão.Intimem-se as partes da presente 

decisão, com urgência.Servirá a presente decisão como 

mandado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 381894 Nr: 23720-96.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o que dos autos constam, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeira para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu próprio sustento e de sua família. Intime-se a 

autora para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no 

artigo 283 do Código de Processo Civil.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359587 Nr: 22180-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Costa Marques

 Vistos etc.

I. Procedemos à juntada do alvará de soltura, bem como a retirada de tarja 
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preta e as baixas na lista de réu preso e no sistema Apolo.

II. Sobre a preliminar suscitada pela defesa diga o MP.

III. Após, conclusos para análise das preliminares e para verificação 

acerca da eventual ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 

397 do CPP.

 IV. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359587 Nr: 22180-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Costa Marques

 Vistos etc.

I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, considerando que o item 7.45.2 da 

Seção 45 da CNGC do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe que a 

realização de audiências cíveis e criminais de réus soltos não poderá 

ultrapassar 180 dias da data da sua designação postergo a designação 

do ato.

II. Volvam-me os autos conclusos no mês de setembro/2014 para 

redesignação do ato, conforme disponibilidade na pauta de audiências em 

conformidade com a norma acima citada.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359587 Nr: 22180-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Costa Marques

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento de todas as das deliberações de 

fl.67.

II. Em caso negativo, cumpra-o, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359587 Nr: 22180-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Costa Marques

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial de fl.107.

II. Atenda-se como requer.

III. Consigno que o CD contendo a gravação de audiência de instrução já 

foi devidamente aportado aos autos, após realização de teste de audição.

IV. Ressalto, ainda, que o referido CD deverá ser executado no sistema 

Windows Media Player, bem como que a utilização de fones de ouvido 

contribui significativamente para uma melhor audição do conteúdo.

V. A Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 386027 Nr: 28261-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GABRIELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONIque abreu gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se o requerente foi devidamente intimado da decisão retro, 

bem como se existe alguma manifestação do requerente a ser juntada 

neste feito.

II. Após, volvam-me concluso.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385850 Nr: 27927-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADC, KADCG, SADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Apense aos autos ID. 378676.

II. Após, volvam-me concluso para apreciação, a fim de evitar decisões 

conflitantes.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 331686 Nr: 12126-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FRANCISCO DIAS DE 

BARROS

 Vistos etc.

Trata-se de queixa-crime ajuizada em face de Domingos Levi Costa pelo 

suposto cometimento dos crimes de injúria e difamação contra a vítima 

Conceição Pereira de Macedo no dia 15 de fevereiro de 2012.

O Ministério Público requereu a designação de audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 520 do CPP (fl. 21).

Em audiência de conciliação realizada nos autos em apenso (cód. 331249) 

a querelante reconciliou com o querelado e pleiteou a extinção do presente 

feito, conforme cópia às fl. 35.

Relatado o necessário. Decido.

Preconiza o artigo 522 do Código de Processo Penal que em caso de 

reconciliação, a queixa será arquivada.

No caso dos autos, diante da reconciliação da querelante e do querelado, 

bem como do pedido de desistência do presente feito, verifico que a 

extinção da punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão 

aceito é medida que se impõe, visto que os crimes em comento tratam-se 

de delitos cujo ação penal é privada.

Desta feita, nos estritos limites do art. 107, V do Código Penal c/c artigo 

522 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO E DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Domingos Levi Costa, brasileiro, filho de Assunção 

Machado Costa e Prcópio Costa, em relação aos crimes de Injúria e 

Difamação, supostamente praticados contra Conceição Pereira de Macedo 

em 15 de fevereiro de 2012.

 Intimem-se a querelante e o querelado.

Cientifique-se o Ministério Público.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 386154 Nr: 28507-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se houve o cumprimento da decisão retro.

II. Em caso negativo, cumpra-a, imediatamente.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 329130 Nr: 9111-79.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER 

DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES LUIZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS

 Vistos etc.

Em análise detida aos autos, verifico que a decisão de fl. 219 recebeu o 

recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fl. 217), bem como 

determinou que fosse aberta vistas dos autos ao apelado para arrazoar o 

recurso em comento, contudo, a referida decisão não foi cumprida, pois 

os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, intime-se o patrono do apelado, via DJE, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público (fls. 220/245).

Após, remetam-se o presente feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as homenagens de estilo, nos termos do art. 

603 do CPP.

Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374503 Nr: 15700-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA

 Vistos etc.

 Designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2015, às 

14h, fazendo constar do mandado que na mesma oportunidade, caso não 

haja conciliação, as partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir.

Eventuais pedidos colacionados nos autos serão analisados após a 

realização do ato supracitado.

 Regularize o número de folhas do volume do feito, adequando-o as 

normas da CNGC.

Proceda-se a numeração das folhas encartadas nos autos.

Intimem-se as partes na pessoa de seus representantes legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 362108 Nr: 1244-64.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAGELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diego fabrinny pimenta 

braga

 Portanto, havendo representação da vítima, o Ministério Público possui 

condição para o exercício da ação penal, de modo que afasto a preliminar 

arguida pelo réu em sede de resposta à acusação. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de junho de 2015, às 17:00 horas. 

Intimem-se a vítima e o acusado, bem como as testemunhas de acusação 

e defesa, caso arroladas, devendo cientificá-las que poderão ser 

conduzidas coercitivamente. Intimem-se os patronos do réu, via 

DJE.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 380979 Nr: 22737-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JTRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. GIULIANO RODRIGUES DE 

SOUZA LIMA - OAB/MT 18.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da manifestação ministerial e dos documentos juntados pelo 

Parquet (fls. 59/69), verifico a necessidade de advertir o requerido, a fim 

de que o mesmo cumpra na integralidade as medidas protetivas deferidas 

em favor da ofendida.

Sendo assim, intime-se o requerido pessoalmente, o advertindo a cumprir 

a decisão que deferiu as medidas protetivas, em especial a de não se 

aproximar da residência da vítima, sob pena de ser decretada novamente 

a sua prisão, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se a decisão de fl. 58.

Sirva-se a presente decisão como mandado, ante a urgência que o caso 

requer.

Cumpram-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 381308 Nr: 23091-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do contido no petitório do requerido.

Certifique-se se a requerente manifestou acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Proceda a numeração dos autos, bem como readeque o número de folhas 

nos autos, conforme determina a C.N.G.C.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374868 Nr: 16107-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERINA MONDANEZE ZANIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a decisão de fl. 69 não se refere ao presente feito, 

chamo o feito à ordem para revogar a referida decisão e determino seja 

desentranhada dos autos.

Dando prosseguimento, verifico que os autos se referem à cumprimento 

de sentença regida pelas normas do art. 475-I do CPC.

A parte exequente ingressou com pedido em autos apartados, encartado 

nestes, apenas, cópia da sentença, não havendo documento que refute a 

dúvida sobre o transito em julgado da mencionada sentença ou então se, 

em caso de recurso, qual teria sido seu efeito.

Também não há nos autos, justificativa para que a parte exequente não 

tenha ingressado com o procedimento nos próprios autos, já que é a via 

adequada para execução de sentença, porém, este não é caso prejudicial, 

em face do principio da fungibilidade, desde que a inicial venha 

acompanhada dos documentos necessários.
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Diante disso, intime-se a parte autora, na pessoa do seu patrono, para 

que, querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), traga aos autos, 

documento com a finalidade de comprovar o trânsito em julgado da 

sentença a qual se pretende executar, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 295 do CPC).

Com a juntada dos documentos ou decorrido o prazo, certifique-se o 

necessário e venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 377466 Nr: 18944-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise aos autos, verifico que a decisão de fl. 34 não se refere ao 

presente feito, de forma que chamo o feito à ordem para revogar a 

referida decisão e determino que a mesma seja desentranhada dos autos.

Prosseguindo, defiro o pedido ministerial e, diante da impossibilidade de 

realizar a conciliação, por ausência de intimação do requerido (fl. 23), 

designo nova audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2015, 

às 15:30 horas.

Intimem-se a requerente e o requerido, observando o endereço indicado 

pelo Ministério Público Estadual na fl. 33.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se os patronos da requerente, via DJE (procuração fl. 35v).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 373658 Nr: 14778-75.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Norberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA ajuizou ação de 

declaratória para reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada 

com guarda e alimentos em face de ALESSANDRO COSTA DA SILVA, 

pelos fatos e fundamentos contidos na exordial (fls. 05/18).

A decisum de fls. 59/61 deferiu, liminarmente, alimentos provisionais e 

guarda provisória, bem como determinou a citação do requerido.

No petitório de fls. 68/70 a requerente pugna pelo deferimento de apoio 

policial para retirada de todos os seus bens pessoais de um bem imóvel, 

para que seja oficiado os locatários de um bem imóvel, a fim de que os 

mesmos efetuem o pagamento do aluguel na conta poupança da 

requerente, bem como, pleiteou a revisão da pensão alimentícia e 

execução das pensões alimentícias em atraso.

Contudo, em análise detida aos autos, observo que o requerido sequer foi 

citado da presente ação, não havendo, portanto, a angularização da 

relação processual.

Desta forma, por ora, deixo de apreciar os pedidos contidos no petitório de 

fls. 68/70 de itens ''a'', ''b'', ''c'' e ''d'', até a regular angularização 

processual.

Certifique-se acerca do devido cumprimento do mandado de citação de fl. 

64.

Intime-se a requerente da presente decisão.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Publique-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 88755 Nr: 1143-61.2014.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMdS, MVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OILSON AMORIM DOS REIS

 Vistos.

.

1. Cuida-se Execução de Medida Socioeducativa em face dos 

adolescente, pela prática do ato infracional descrito nos autos.

2. Consta dos autos que o socioeducando MARCOS VINICIUS DA SILVA 

cumpriu a medida socioeducativa de liberdade assistida, deixando, 

contudo, de cumprir parte do tempo proposto da medida socioeducativa de 

prestação de serviços à comunidade, pois, do contrário, prejudicaria sua 

jornada de trabalho e estudo.

3. O Ministério Público, às fls. 340/341, requereu a extinção e 

arquivamento do feito, vez que o adolescente cumpriu integralmente a 

Liberdade Assistida e quanto à Prestação de Serviços à Comunidade, sua 

continuidade prejudicaria sua jornada de trabalho e ainda aos estudos.

Decido.

4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o adolescente 

cumpriu a medida socioeducativa de liberdade assistida que lhe foi imposta 

conforme relatórios acostados aos autos.

5. Quanto à Prestação de Serviços à Comunidade, embora o 

socioeducando não a tenha cumprido em sua integralidade, comungo do 

mesmo entendimento do representante do Ministério Público, eis que, exigir 

seu cumprimento seria trazer prejuízos ao adolescente.

6. Diante o exposto, com fulcro nos art. 46, II da Lei 12.594/2012, JULGO 

EXTINTO o processo, com relação ao socioeducando MARCOS VINICIUS 

DA SILVA, determinando o seu arquivamento.

7. Quanto ao adolescente IEGO DANIEL MIRANDA DE SOUZA, oficie-se ao 

CREAS para que apresente, em 05 (cinco) dias, o relatório sobre o 

cumprimento da medida socioeducativa aplicada.

8. Publique-se. Registre-se. Notifique-se o Ministério Público.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 36351 Nr: 5211-74.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO, M. DIAS BRANCO 

S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, ADRIA ALIMENTOS DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Sulzer Parada, 

TIAGO AUED

 CERTIFICO e dou fé que, nesta data, procedo a intimação da parte 

requerida, para manifestar no prazo de cinco dias, sobre o 

desarquivameto destes autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 31996 Nr: 910-84.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI NATALE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA, 

Mariella Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, nesta data, procedo a intimação da parte 

requerida, para manifestar no prazo de cinco dias, sobre o 

desarquivameto destes autos, sob pena de retorno ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 30241 Nr: 6438-36.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIL PATRÍCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, nesta data, procedo a intimação da parte 

requerente, para manifestar no prazo de cinco dias, sobre o 

desarquivameto destes autos, sob pena de retorno ao arquivo.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 11391 Nr: 853-71.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia de Souza A. Sardinha Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcângela de Amorim Taques, Munil da Silva 

Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Aparecida Leite Almeida 

Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO

 Autos nº 1061/2004

Vistos,

Indefiro o pedido de fls.289 do caderno processual. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se acerca do prosseguimento do presente feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2015.

PATRÍCIA CENI

Juíza de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valdeci Moraes Siqueira

 Cod. Proc.: 30381 Nr: 1028-57.2007.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Capitula Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO AUGUSTO ANDRE, 

Lucimar A. Karasiaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima, 

MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS

 Certifico que os embargos à execução foram apresentados no prazo 

legal, bem como foi garantido o juízo. Assim, procedo a intimação da parte 

contrária para manifestar-se a respeito no prazo legal.

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 9624 Nr: 543-59.2008.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janinne Katiúscia do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ativos S/A Securitizadora 

de Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: julliana letícia do carmo, 

Luciano Rostirolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI, Dalton Adorno Tornavoi, Dianarú da Silva Paixão, DIOGO 

GALVAN, Everton Luiz de Oliveira Silva

 Certifico que fora expedido alvará nos autos.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 102983 Nr: 2896-56.2014.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Janete Gomes Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana L. Vandoni Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar José Paula da Silva, 

Rodrigo Terra Cyrineu

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rabaneda dos 

Santos

 VISTO.

DESIGNO Audiência, nos termos do art. 72 da Lei n. 9.099/95 para o dia 

02.02.2015, às 09:00 horas.

INTIMEM-SE as partes e seus Advogados.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências. CUMPRA-SE.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 102984 Nr: 2897-41.2014.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Janaina Greyce Riva Moreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana L. Vandoni Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar José Paula da Silva, 

Rodrigo Terra Cyrineu

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rabaneda dos 

Santos

 VISTO.

DESIGNO Audiência, nos termos do art. 72 da Lei n. 9.099/95 para o dia 

02.02.2015, às 09:00 horas.

INTIMEM-SE as partes e seus Advogados.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências. CUMPRA-SE.

 

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 102985 Nr: 2898-26.2014.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Geraldo Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana L. Vandoni Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar José Paula da Silva, 

Rodrigo Terra Cyrineu

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rabaneda dos 

Santos

 VISTO.

DESIGNO Audiência, nos termos do art. 72 da Lei n. 9.099/95 para o dia 

02.02.2015, às 09:00 horas.

INTIMEM-SE as partes e seus Advogados.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências. CUMPRA-SE.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 47043 Nr: 3374-77.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GASPARELLO PIVA, WAGNER GASPARELLO 

PIVA, WILSON GASPARELLO PIVA, WAGNER GASPARELLO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GASPARELLO LTDA, ITAU 

UNIBANCO S. A, ITAU UNIBANCO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS

 Pois bem, ante a divergência das partes com relação ao crédito a ser 

recebido pelos exequentes, conforme se verifica às (fls.390/396) e 

(fls.406/407), hei por bem em determinar a remessa dos autos à 

Contadora Judicial, para a elaboração do cálculo atualizado do débito, em 

consonância com os termos do v. acórdão de (fls.329/338), devendo ser 

confeccionado segundo os índices estabelecidos pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado até a data da penhora realizada à (fl.384), 

incluindo-se a multa do artigo 475-J do CPC e os honorários arbitrados à 

(fl.357), eis que não houve pagamento no prazo legal.E, em caso de haver 

saldo remanescente, este deverá ser atualizado até a data da confecção 

do demonstrativo, decotando-se os valores já penhorados.Vindo aos 

autos o cálculo, dê-se vista às partes, para manifestação em (5) cinco 

dias.No que tange ao valor do VRG (Valor Residual Garantido) 

apresentado pela parte exequente (fl.439), intime-se a parte executada, 

para que efetue o pagamento da importância no prazo de (15) quinze dias, 

em consonância com o disposto no artigo 475-J do CPC.Por fim, defiro 

apenas e tão somente o levantamento da importância incontroversa de 

R$36.283,89 (trinta e seis mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e 

nove centavos), em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial, conforme requerido à (fl.438, item 

2.1).Cumpridas as determinações supra, conclusos para 

decisão.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de janeiro de 2015. Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731454 Nr: 11854-48.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES FERREIRA COSTA WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA CRISTINA CANTONI 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN KARINA BORGES 

SANTOS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, MILTON LUIZ CLEVE 

KUSTER, RAFAELA POLYDORO KUSTER

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por EURIDES FERREIRA COSTA WINTER, com qualificação nos 

autos, em desfavor de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, com 

qualificação nos autos, para condená-la ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta 

centavos), devendo incidir juros e correção monetária, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, assim: “CIVIL - APELAÇÃO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FALECIMENTO 

DE FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - 

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - APURAÇÃO DO 

QUANTUM DEVIDO - DATA DO SINISTRO - INDENIZAÇÃO QUANTIFICADA 

EM SALÁRIOS MÍNIMOS - NÃO VEDAÇÃO - LEI nº 6.194/74 - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS 

E APELOS NÃO PROVIDOS. É devida a complementação à indenização 

relativa ao seguro obrigatório, desde que comprovada a ocorrência do 

sinistro com danos para a vítima, sendo irrelevante a ausência de recibo 

do montante anteriormente pago e o fato de o sinistro ter sido ocasionado 

por ônibus. -Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade, na vinculação da 

indenização do DPVAT ao salário mínimo, por se tratar de critério de 

quantificação da reparação. - O pagamento de indenização decorrente de 

seguro obrigatório DPVAT deve corresponder ao salário mínimo vigente à 

época do sinistro, monetariamente corr igido. (TJMG - 

1.0024.05.872346-1/001(1) - MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Data do 

Julgamento - 12/04/2007), bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.Autorizo o levantamento da importância depositada a (fl.156), 

a quem de direito, mediante as cautelas de estilo.Transitada em julgada e 

feitas as anotações de estilo, arquive-se.Publique-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 19 de janeiro de 2015.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735533 Nr: 15077-09.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY MOREIRA RUVER SD/PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CARMO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 15077-09.2013

Ação: Revisional

Autor: Wesley Moreira Ruver

Réu: Banco BMG S/A

 Vistos, etc...

 Não há preliminares.

 Para o desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, 

designo o dia 16 de julho de 2014, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Expeça-se carta precatória para inquirição da testemunha (fl.17), com 

prazo de 45 (quarenta e cinco dias) para seu cumprimento, devendo a 

parte autora efetuar a retirada da mesma, no prazo de (10) dez dias e no 

mesmo prazo comprovar o ajuizamento da mesma, sob as penas da lei.

 Intimem.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 19 de janeiro de 2015.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733972 Nr: 13855-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PROFIDIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 13855-06.2013

Ação: Prestação de Contas

Autor: Julio Profidio de Souza

Réu: Banco Bradesco S/A

 Vistos, etc...

 JULIO PROFIDIO DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente 'Ação de Prestação de Contas' em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, aduzindo:

 "Que, o pai do autor Juarez Profidio de Souza abriu uma conta poupança 

em nome do autor na quantia de CZ$ 802,71, na data de 10 de dezembro 

de 1986; que, seu pai faleceu e nunca movimentou a conta; que, procurou 

a empresa ré e lhe fora informado que não havia nenhum dinheiro 

depositado; que, a empresa ré tem obrigação de prestar contas, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos 

da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

 Citado, ofereceu contestação onde procura rechaçar as assertivas 

levadas a efeito pelo autor, asseverando que não pretende contestar e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 629 de 939



nem dar seguimento ao feito, já estando providenciando documentação 

pertinente à conta poupança. Juntando os documentos os documentos 

que entende pertinente, manifestando-se o autor, vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso posto à liça, assim, 

passo a proferir o julgamento do processo de forma antecipada, de 

conformidade com o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

 A propósito "Constante dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formal o convencimento do julgado, inocorre cerceamento 

de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" de igual forma 

"Presentes as condições da ação que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª 

Turma, Resp 14.952-DF e 2.832, j. 04.12.91 e 14.08.90, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, respectivamente".

 Cuida-se na espécie, como visto em linhas volvidas, de ação de 

prestação de contas formulada pelo autor, fulcrada nas disposições 

ínsitas nos artigos 914 e seguintes, do Código de Processo Civil.

 Como é da sabença geral, nossos Códigos trazem os casos em que uma 

pessoa - seja ela física ou jurídica - em razão da atividade, deve prestar 

contas a outra. O Código Civil é claro em determinar que a prestação de 

contas é obrigatória em casos de tutela, curatela, sucessor provisório, 

administrador, hospedeiro, depositário, mandatário, gestor de negócios, 

testamenteiro, herdeiro em posse de bens de herança, inventariante, 

editor, etc... e, o Código Comercial prevê esta obrigação, em casos de 

comissário, capitão de navio, sócios administradores ou gerentes e 

síndicos.

 Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão 

apresentada na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar a responsabilidade da ré em prestar contas.

 Pois bem, a ação de prestação de contas se estende a todas as 

situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um negócio 

jurídico, a existência de um débito ou de um crédito e, nesse sentido é a 

jurisprudência:

 “Há o dever de prestar contas a quem efetua e recebe pagamento por 

conta de outrem, movimentando recursos próprios ou daquele em cujo 

interesse se realizam os pagamentos e recebimentos” (STJ – 4ª. Turma, 

AgRg 45.515-7-MG, rel. Min. Barros Monteiro, 27.06.996).

 “A ação de prestação de contas tem por finalidade verificar quantias 

recebidas e o exame da receita e despesas relativas a determinado 

negócios ou encargos, mormente onde houver obrigação derivada de 

mandato, administração, cuja existência de vínculo jurídico informa, 

inequivocamente, o dever de prestar contas” (Código de Processo Civil 

Anotado, Alexandre de Paula, 7ª. Ed. pág. 3.547).

 Ademais, no caso vertente, o pedido de prestação de contas é 

perfeitamente cabível, eis que o cliente do banco assiste legitimidade e 

interesse para ajuizar a ação em cotejo, com a finalidade de aclarar a 

procedência dos lançamentos e ao fim de obter uma decisão judicial sobre 

se há débito a pagar ou crédito a receber.

 A jurisprudência tem deixado assente que "ao correntista que, recebendo 

extratos bancários discorde dos lançamentos deles constantes, assiste 

legitimidade e interesse para ajuizar a ação de prestação de contas 

visando obter pronunciamento judicial acerca da correção ou incorreção 

de tais lançamentos. O interesse de agir decorre, em casos tais, do fato 

de que o obrigado a apresentar contas se presume devedor enquanto não 

prestá-las e forem havidas como boas" (Resp 12.393-0SP, in RSTJ 

60/219)

 Em suma, imperioso concluir que ao correntista e/ou poupador é dado 

ajuizar ação de prestação de contas, como efetivamente o fez, colimando 

obter certeza quanto à correção ou incorreção dos valores lançados em 

sua conta.

 Desse entendimento não tem divergido a jurisprudência " Ao correntista 

que, recebendo extratos bancários, discorde de lançamentos deles 

constantes, assiste legitimidade e interesse para ajuizar ação de 

prestação de contas visando obter pronunciamento acerca da correção 

ou incorreção de tais lançamentos" (RT 798/361).

 Assim, entendo que o réu, deve, no prazo e na forma legal, apresentar 

contas de forma pormenorizada, expondo os componentes do débito e 

crédito, enfim, apresentar em juízo as contas em forma mercantil, 

conforme determina expressamente o artigo 917, do Código de Processo 

Civil.

 Há de ficar salientado, no entanto, que o que se discute neste primeiro 

momento, é a relação de direito material entre as partes, ou melhor, é a 

existência do direito de exigir a prestação de contas por parte do autor e a 

obrigação de prestá-la por parte do réu.

 Relega-se para a segunda fase, própria deste tipo de ação, a discussão 

se o réu aceita prestar as suas contas na forma regulamentar ou se 

aceitará que o autor as preste, ficando claro, também, que a lei não 

condiciona à pretensão a existência de saldo que, afinal, poderá 

favorecer a qualquer dos litigantes.

 O Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, em caso análogo, decidiu:

 "...Na primeira fase da ação de prestação de contas, o juiz decide se há 

ou não necessidade do réu prestar contas. Julgada procedente a 

prestação de contas, o juiz na Segunda fase, determina que o réu preste 

contas em 48 horas, sob pena de, não o fazendo, ter que aceitar as 

contas apresentadas pelo autor". (TJMT - Apelação Cível nº 12.892. 

Publicado no DOMT em 06/setembro/90).

 Há que se ressaltar que o réu apresentou apenas e tão somente os 

extratos bancários, conforme se pode verificar pelos documentos 

acostados a (fls.39/132), os quais não se prestam ao fim colimado.

 Há que se deixar consignado que o fornecimento de extratos de conta 

corrente não exclui o direito do cliente da instituição bancária exigir 

prestação de contas.

 A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

 "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TITULAR DE CONTA-CORRENTE. 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N.259/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O titular 

da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de 

prestação de contas (Súmula n. 259/STJ), independentemente de prévio 

pedido admini

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419495 Nr: 1818-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VIPPS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O 

os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES 

e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, 

em desfavor de CONSTRUTORA VIPPS LTDA, com qualificação nos autos, 

condenando-os ao pagamento da importância de R$ 43.750,89 (quarenta e 

três mil, setecentos e cinquenta reais, oitenta e nove centavos) acrescida 

de juros a partir da citação e a correção monetária a partir do vencimento 

da obrigação. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito atualizado.Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 

1.102.c do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 19 de janeiro de 2.015.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721914 Nr: 2935-70.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSELEIDE MARTINELLI 

DE MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por REJANE MARQUES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com 

qualificação nos autos, para condená-la ao pagamento da importância de 

R$ 3.573,75 (três mil, quinhentos e setenta e três reais, setenta e cinco 
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centavos), devendo incidir juros e correção monetária, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, assim: “CIVIL - APELAÇÃO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FALECIMENTO 

DE FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - 

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - APURAÇÃO DO 

QUANTUM DEVIDO - DATA DO SINISTRO - INDENIZAÇÃO QUANTIFICADA 

EM SALÁRIOS MÍNIMOS - NÃO VEDAÇÃO - LEI nº 6.194/74 - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS 

E APELOS NÃO PROVIDOS. É devida a complementação à indenização 

relativa ao seguro obrigatório, desde que comprovada a ocorrência do 

sinistro com danos para a vítima, sendo irrelevante a ausência de recibo 

do montante anteriormente pago e o fato de o sinistro ter sido ocasionado 

por ônibus. -Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade, na vinculação da 

indenização do DPVAT ao salário mínimo, por se tratar de critério de 

quantificação da reparação. - O pagamento de indenização decorrente de 

seguro obrigatório DPVAT deve corresponder ao salário mínimo vigente à 

época do sinistro, monetariamente corr igido. (TJMG - 

1.0024.05.872346-1/001(1) - MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Data do 

Julgamento - 12/04/2007), bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação.Autorizo o levantamento da importância depositada a (fl.195), 

a quem de direito, mediante as cautelas de estilo.Transitada em julgada e 

feitas as anotações de estilo, arquive-se.Publique-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-Mt., 19 de janeiro de 2015.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 278059 Nr: 1796-06.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MT SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADAIR FREDERICO, ANTONIO 

CEZAR FREDERICO, AGROPECUARIA FREDERICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA SUZY FERREIRA 

FREDERICO, MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA, OSEAS ALVES 

FERREIRA

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre o petitório de fls. 486/487, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700932 Nr: 8904-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NOGUEIRA MACIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713965 Nr: 9119-76.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA NEVES, CARLOS ALEXANDRE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI 

GARCIA, GUSTAVO VISEU

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador da Parte Requerida, 

para requerer o que de direito, tendo em vista ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379527 Nr: 7876-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARQUES DE ARRUDA, DELZIRA BUENO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS ROSA, ALICE 

IWAMIZU DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403693 Nr: 17218-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVERINO GONCALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS CREMONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440188 Nr: 8855-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A CARDOSO JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE VALERIO SUZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA OLIVEIRA 

BONIFACIO

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450385 Nr: 5565-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORGY GERALDO PAULINE MARTINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700782 Nr: 8754-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE, 

GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709070 Nr: 3973-54.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA VIANA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CANDIDO CAETANO, FERNANDA 

CANDIDO SCHEFFER, 4° TABELIONATO DE NOTAS E PRIVATIVO DE 

PROTESTO DE TITULOS DE RONDONOPOLIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718384 Nr: 13844-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURICELO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730126 Nr: 10725-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE BURITAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745752 Nr: 5395-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751343 Nr: 8466-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FARIAS ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751756 Nr: 8649-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA CUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759932 Nr: 13311-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Autor para 

manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728431 Nr: 9231-11.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GOMES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS MATSUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, declarando a extinção do processo com 

julgamento do mérito, com fulcro no disposto no artigo 269, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 20, § 4.º, do CPC.Se o condenado for beneficiário da 

Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer 

suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitado, 

com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida 

obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após 

o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444677 Nr: 13346-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE

 Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, declaro a rescisão do contrato celebrado 

entre as partes, confirmo a liminar deferida, reintegrando definitivamente a 

posse do veículo à autora, e determino a devolução do VRG ao requerido, 

autorizando a compensação deste com os valores inadimplidos.Com fulcro 

no artigo 269, I, do Código de processo Civil, decreto a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação. Se o condenado for beneficiário da Justiça 

Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 
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após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702667 Nr: 10645-15.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CORRENTE AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER LOPES & SOUZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR, RUY OTTONI RONDON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, CONFIRMO a liminar deferida 

e DECLARO a nulidade da duplicata nº 1663, no valor de R$907,40, 

determinando também o cancelamento em definitivo do protesto da mesma. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sendo a 

condenada beneficiária da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a 

exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de necessitado, 

com a possibilidade de a beneficiária satisfazer o pagamento sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida 

obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após 

o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413989 Nr: 9654-44.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIR LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CRISTINA DE LIMA MAGGI SCHEFFER, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, 

declaro extinto o processo com a resolução do mérito, nos termos do 

artigo 269, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo R$2.000,00 

(dois mil reais).Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita, 

permaneça suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na 

condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer 

o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745282 Nr: 5144-75.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR a 

requerida a pagar ao autor indenização a título de danos morais no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Com relação ao valor dos danos morais, 

os juros de mora deverão incidir desde a citação (1% ao mês) e a 

correção monetária (INPC) da data da publicação da sentença.Com fulcro 

no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Condeno a requerida, no pagamento 

das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que 

fixo em 20 % (vinte por cento) do valor total da condenação, com 

fundamento no artigo 20, § 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo e arquive-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735674 Nr: 15185-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADI MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para DECLARAR a rescisão 

do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e o requerido; 

CONDENAR o requerido a devolver a autora os valores pagos pela mesma 

em razão da compra e venda rescindida e dispendidos com a edificação 

da casa, devidamente atualizados a partir do desembolso; e CONDENAR o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais a autora no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado nos termos 

desta decisão. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734511 Nr: 14284-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO 

JOSE KULEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, DECLARO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

disposto no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Considerando que quando do ingresso do incidente (12/11/2013), o 

interesse processual não mais existia, vez que a decisão que majorou o 

valor da causa foi proferida aos 10/02/2009, os ônus da sucumbência é 

apenas do impugnante.Condeno o impugnante ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo R$2.000,00 (dois mil 

reais).Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade 

da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da 

mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o 

beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de 

cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418459 Nr: 925-92.2009.811.0003
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INACIO PIRES GODINHO, JOIFER 

ALEX CARAFFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos e, 

consequentemente, declaro extinto o processo com a resolução do mérito, 

nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

R$3.000,00 (três mil reais).Se o condenado for beneficiário da Justiça 

Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753696 Nr: 9649-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SAUSEN DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, a fim de consolidar a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem nas mãos da parte autora, 

conforme determinação do §1º do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69. 

Comunique-se ao Detran/MT.Com fulcro no artigo 269, I, do Código de 

processo Civil, decreto a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais).Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade 

da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da 

mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o 

beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de 

cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735793 Nr: 15283-23.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA DE LIMA MAGGI 

SCHEFFER, HADAN FELIPE PORFÍRIO

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação para DECLARAR a rescisão 

dos contratos de compra e venda celebrado entre o autor e o requerido; 

CONDENAR o requerido a devolver ao autor os valores pagos pelo mesmo 

em razão da compra e venda rescindida, devidamente atualizados a partir 

do desembolso; e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 

devidamente atualizado nos termos desta decisão. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação. Se o condenado for beneficiário da Justiça 

Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727545 Nr: 8416-14.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, MANOEL 

ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS - CODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS, KENI 

MARLOVA FORGIARINI

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de 

R$60.000,00 (sessenta mil reais).Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Tendo em conta que o autor decaiu de parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação.Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita, 

permaneça suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na 

condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer 

o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744011 Nr: 4379-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE JESUS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO, ORLIENE HONORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo a autora 

decaído de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação. Se o condenado for beneficiário da Justiça 

Gratuita, deve permanecer suspensa a exigibilidade, até a comprovação 

da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o 

beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de 

cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 747003 Nr: 6172-78.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES CARDOSO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENNEDY GOULART TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS

 Diante do exposto, considerando que a inexistência de provas de que o 

autor tenha sido induzido a erro ao assinar o contrato de fls. 82/90 e 

considerando a ausência de provas de que o requerido tenha praticado 

ato ilícito indenizável, JULGO IMPROCEDENTE a ação, declarando a 

extinção do processo com a resolução do mérito, nos termos do artigo 

269, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo R$3.000,00 (três mil 

reais).Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade 

da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da 

mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o 

beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de 

cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744875 Nr: 4877-06.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA DE ASSIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, FAI FINANCEIRA 

AMERICANAS ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à 

autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Tendo a autora decaído de parte 

mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor 

da condenação.Sendo o condenado beneficiário da Justiça Gratuita, 

permaneça suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na 

condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer 

o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 452180 Nr: 7359-29.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGILSON BISPO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR

 Isto posto, julgo PROCEDENTE a presente ação, pelo que condeno a 

requerida a pagar a parte autora a quantia de R$8.877,92, devidamente 

atualizada com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da 

citação (Súmula 426 do STJ).Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo R$1.000,00 (um mil reais), bem como no pagamento 

das custas processuais.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com a devida baixa no cartório distribuidor. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734380 Nr: 14191-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PROTO ZAIDEN, RESTAURANTE E 

CHOPERIA RODEIO LTDA ME, MUNIR CARVALHO ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA

 Vistos e examinados.

Comparece a parte exequente aos autos postulando nova realização de 

penhora on line indicando, para tanto, outro número de CNPJ da 

executada.

Contudo, verifico que o número do CNPJ indicado pela exequente é o 

mesmo no qual houve a ordem judicial de bloqueio de valores (fls. 

156/157).

Diante disso, intime-se a parte exequente para se manifestar, em cinco 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751531 Nr: 8553-59.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NETWORKS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ITACARAMBI 

PINHEIRO E CANDIDO, DENISE RODEGUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, declarando a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 

(dois mil reais).Se o condenado dor beneficiário da Justiça Gratuita, 

permaneça suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na 

condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer 

o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715429 Nr: 10707-21.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALOMÃO GOMES BEZERRA NETO, ALESSANDRA 

APARECIDA GIBIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, DANIEL WEBER, EDSON DA 

SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO, Jair Klasner, JOSE APARECIDO ALVES PINTO, Manoel 

Antônio de Resende David, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR, de forma 

solidária, AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA (LOCALIZA), DANIEL 

WEBER e EDSON DA SILVA ROSA a pagar aos autores indenização por 

danos materiais no valor de R$423,81; indenização por danos estéticos no 

valor de R$15.000,00; e indenização por danos morais no valor de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 635 de 939



R$30.000,00 (trinta mil reais), declarando a denunciada MAPFRE 

SEGURADORA responsável pela condenação até o limite do contrato 

entabulado com a requerida. As verbas condenatórias deverão ser 

atualizadas em conformidade com o disposto nesta decisão. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo em conta que os 

autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação.Se algum dos condenados for 

beneficiário da Justiça Gratuita, com relação à ele deve permanecer 

suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na condição de 

necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da 

aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748338 Nr: 6869-02.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PAULO BITENCOURT IANHES, 

MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, EURIPEDES RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelos requeridos e, com fulcro 

no disposto no artigo 267, inciso VI, julgo extinto o processo sem 

julgamento de mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$3.000,00 (três 

mil reais).Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a 

exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427836 Nr: 9972-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Face o teor da resposta encaminhada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

determino que seja reiterado o ofício solicitando informações acerca da 

decisão proferida no conflito de competência, encaminhando-se com o 

pedido uma cópia do ofício de fls. 34/36 e também do aviso de recebimento 

de fls. 37.

Com a resposta, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 377040 Nr: 5396-59.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE OLIVEIRA MOURA, MARINA FATIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI, IVANILDO JOSE FERREIRA

 ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do requerido e determino, 

mais uma vez, a remessa dos autos à Sra. Contadora Judicial, para 

elaboração de cálculo no prazo de quinze dias. Após, vistas às partes 

para que sobre o novo cálculo se manifestem, no prazo de dez dias. Em 

seguida, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700641 Nr: 8612-52.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DOS SANTOS, WALMIR SOUZA SANTOS, 

WILMARA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA, ADAMUCCIO TRANSPORTES LTDA, VOAR TRANSPORTES LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS 

BRAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE, JULIO CESAR COELHO 

PALLONE, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, NAILA CHABAN, PAULO 

MEDEIROS MAGALHÃES GOMES

 Vistos e examinados.

 Os Embargos de Declaração de fls. 390 tratam-se de reiteração daqueles 

apresentados às fls. 345, que já foram apreciados às fls. 380.

Desta feita, determino o cumprimento integral da decisão de fls. 379.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 765157 Nr: 15945-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - 

LESTE GAS, CARLOS ALBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA ESTEVÃO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora requereu os benefícios da Justiça Gratuita. No entanto, não 

juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a alegada 

situação de miserabilidade. Deste modo, concedo ao autor o prazo de 10 

(dez) dias para emendar a inicial, recolhendo o valor das custas devidas 

ou comprovando a situação de miserabilidade alegada.

Na mesma oportunidade, deverá a inicial ser emendada para adequar-se 

aos termos da Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que determina a obrigatoriedade da informação do CEP 

das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762079 Nr: 14537-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T J R CONSTRUTORA LTDA ME, O J DE 

OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente emenda à inicial, adequando-a aos termos da Resolução 

nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indicando 

o CEP de ambas as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 765054 Nr: 15879-70.2014.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 636 de 939



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conforme dispõe o artigo Art. 282 do CPC, a petição inicial indicará: I- o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II- os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III- o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV- o pedido, com as suas 

especificações; V- o valor da causa; VI- as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e VII- o requerimento 

para a citação do réu.

O Art.283 complementa que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Da análise da exordial e dos documentos que a acompanham, entendo em 

termos a petição inicial, razão pela qual a recebo, ordenando a citação do 

réu, para responder, devendo constar do mandado que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor.

 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 765110 Nr: 15913-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.

Conforme dispõe o artigo Art. 614 do Código de Processo Civil, cumpre ao 

credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a 

petição inicial:

I - com o título executivo extrajudicial;

II - com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da 

ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

 III - com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo.

 Da análise da petição inicial apresentada verifico que o título executivo 

extrajudicial encontra-se nos autos.

De igual maneira estão devidamente preenchidos os requisitos insertos 

nos incisos II e III, razão pela qual recebo a petição inicial.

Assim, com fulcro no disposto no art. 652 do CPC, determino a citação do 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

 Conforme determina o §1º do mencionado dispositivo legal, não efetuado 

o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Se não localizar o executado para intimá-lo da 

penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas (art. 

652,§ 5º, CPC).

Observe-se eventual indicação de bens a serem penhorados, feita na 

inicial da execução (arts. 655 e 652 § 2 do CPC), bem como a ordem 

preferencial mencionada no art. 655.

Em atenção ao disposto no art. 652-A, fixo, de plano, os honorários de 

advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4º) no valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Cumpra-se, expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764888 Nr: 15765-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PASCOAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conforme dispõe o artigo Art. 282 do CPC, a petição inicial indicará: I- o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II- os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III- o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV- o pedido, com as suas 

especificações; V- o valor da causa; VI- as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e VII- o requerimento 

para a citação do réu.

O Art.283 complementa que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Da análise da exordial e dos documentos que a acompanham, entendo em 

termos a petição inicial, razão pela qual a recebo, ordenando a citação do 

réu, para responder, devendo constar do mandado que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor.

 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764944 Nr: 15812-08.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conforme dispõe o artigo Art. 282 do CPC, a petição inicial indicará: I- o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II- os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III- o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV- o pedido, com as suas 

especificações; V- o valor da causa; VI- as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e VII- o requerimento 

para a citação do réu.

O Art.283 complementa que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Da análise da exordial e dos documentos que a acompanham, entendo em 

termos a petição inicial, razão pela qual a recebo, ordenando a citação do 

réu, para responder, devendo constar do mandado que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor.

 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744026 Nr: 4384-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAFINI DE PAULA SAGA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.

Conforme dispõe o artigo Art. 614 do Código de Processo Civil, cumpre ao 

credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a 

petição inicial:

I - com o título executivo extrajudicial;

II - com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da 

ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

 III - com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo.

 Da análise da petição inicial apresentada verifico que o título executivo 

extrajudicial encontra-se nos autos.

De igual maneira estão devidamente preenchidos os requisitos insertos 

nos incisos II e III, razão pela qual recebo a petição inicial.
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Assim, com fulcro no disposto no art. 652 do CPC, determino a citação do 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

 Conforme determina o §1º do mencionado dispositivo legal, não efetuado 

o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Se não localizar o executado para intimá-lo da 

penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas (art. 

652,§ 5º, CPC).

Observe-se eventual indicação de bens a serem penhorados, feita na 

inicial da execução (arts. 655 e 652 § 2 do CPC), bem como a ordem 

preferencial mencionada no art. 655.

Em atenção ao disposto no art. 652-A, fixo, de plano, os honorários de 

advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4º) no valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Cumpra-se, expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709851 Nr: 4793-73.2012.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS DA CARNE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRONIO DE SOUZA 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Antes de apreciar o pedido formulado às fls. 867, determino que se dê 

nova vista dos autos à Sra. Administradora Judicial, a fim de que possa se 

manifestar nos autos acerca do cumprimento do plano de recuperação 

judicial pela recuperanda, tal como solicitado pela mesma às fls. 868.

Após sua manifestação, que deverá ocorrer no prazo máximo de quinze 

dias, tornem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749486 Nr: 7501-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS DE CARNE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO ROBERTO DA SILVA, 

SUZANA BONAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Considerando que a requerida está em recuperação judicial, determino que 

se dê vista dos autos para conhecimento e manifestação da Sra. 

Administradora Judicial, no prazo de dez dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719093 Nr: 137-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Sobre os Embargos de Declaração com efeito infringente, manifeste-se a 

Sra. Administradora Judicial, no prazo de dez dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764798 Nr: 15721-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVICOS 

AGROPECUARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Conforme dispõe o artigo Art. 282 do CPC, a petição inicial indicará: I- o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II- os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III- o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV- o pedido, com as suas 

especificações; V- o valor da causa; VI- as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e VII- o requerimento 

para a citação do réu.

O Art.283 complementa que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Da análise da exordial e dos documentos que a acompanham, entendo ser 

essencial para o recebimento da petição inicial a juntada aos autos do 

recebido de entrega mencionado às fls. 16, vez que o Sr. Oficial afirma 

que mencionado recibo faz parte integrante da notificação extrajudicial, no 

entanto, o mesmo não está colacionado ao feito.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 284, concedo ao autor o prazo 

de dez dias para a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754688 Nr: 10152-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA TOMAZINE DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

Defiro o pedido formulado pelo autor, às fls. 44, para a inclusão de 

SUZANA TOMAZINE SEMENTINO e ANTÔNIO MARCOS SEMENTINO no 

pólo passivo da ação.

No entanto, para o recebimento da inicial, faz-se necessário que o autor 

indique o CEP dos mesmos, a fim de ser cumprida a exigência da 

Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

o que deverá ser feito no prazo de dez dias.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756638 Nr: 11265-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Da análise da petição inicial verifico que a autora dá à ação o nome de 

“AÇÃO DE REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL”, no entanto não formula pedido de condenação em 

danos morais no tópico XIX – DOS PEDIDOS, sendo imperiosa a emenda da 

peça.

 Ademais, verifico que embora a autora afirme que pagou a mais o valor 

de R$54.957,35, não foi juntado com a petição inicial os cálculos da 

autora, documento que considero imprescindível para o recebimento da 
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exordial, devendo também ocorrer a emenda neste ponto.

 Por fim, registro que o valor atribuído à causa foi o de R$50.000,00, e 

como a autora pretende a restituição do indébito em dobro, o valor da 

causa deve ser o a quantia de R$109.914,70 (pretendida restituição em 

dobro de indébito) somada ainda ao valor da condenação em dano moral 

pretendida, vez que o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico perseguido pela requerente.

 Deste modo, deverá também ser providenciada a correção do valor da 

causa, com o recolhimento das custas remanescentes devidas.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 284 do mesmo codex, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712412 Nr: 7478-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR ALMEIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAZILDA MARIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR

 . Deste modo, com fulcro no disposto no artigo 269, inciso IV do CPC, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).Se o condenado for 

beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve 

permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de 

necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da 

aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745133 Nr: 5055-52.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA CAVALETO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANI CRISTINA GUIMARAES

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR a 

requerida a pagar ao autor indenização a título de danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais).Com relação ao valor dos danos morais, os 

juros de mora deverão incidir desde a citação (1% ao mês) e a correção 

monetária (INPC) da data da publicação da sentença.Com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Condeno a requerida, no pagamento das custas 

e despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20 % 

(vinte por cento) do valor total da condenação, com fundamento no artigo 

20, § 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as 

a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o  e  a r q u i v e - s e  o s 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741763 Nr: 3163-11.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA DE FATIMA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA GUIMARAES, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

 Vistos e examinados.

 DULCINÉIA DE FÁTIMA TEODORO ingressou com a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de HSBC BANK BRASIL S/A 

– BANCO MÚLTIPLO, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Alegou a autora, em breve resumo, que é proprietária do veículo descrito 

na inicial, tendo o adquirido em 29/04/2009.

Afirmou que desde o ano de 2010 estava tentando alienar o carro, não 

tendo conseguido realizar a venda por culpa do requerido, que mantinha 

indevidamente o registro de um gravame sobre o veículo, que só foi 

baixado em meados de Agosto/2013, por meio de sentença judicial 

proferida pela Terceira Vara desta Comarca em Embargos de Terceiro 

manejados por Elétrica Confiança.

 Asseverou que a conduta do réu lhe causou dano moral, que pede sejam 

ressarcidos com a condenação do banco a lhe pagar indenização no valor 

de R$30.000,00.

Com a inicial vieram documentos.

 O requerido foi devidamente citado e apresentou contestação, pugnando 

pela improcedência da ação.

 A autora impugnou a contestação.

 As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam 

produzir.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

 Os autos possibilitam o seu julgamento antecipado, já que o objeto nele 

enfocado, apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova 

documental carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de prova em audiência, o que, em 

harmonia com os princípios da celeridade e economia processual, 

aplica-se o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).”

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput 

do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê 

a realização de audiência preliminar, não tem aplicação quando o caso 

comportar julgamento antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão 

adorado no acórdão recorrido decorre do exame das peculiaridades 

fáticas da causa, soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo 

reexame é vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. 

Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão 

apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 

27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).”

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90).

Isto posto, passo ao julgamento antecipado da lide.

 Cuida-se de ação onde a autora pleiteia a condenação do requerido a 

reparar os danos morais que lhe causou em razão da manutenção 

indevida de gravame sobre veículo de sua propriedade.

 Da análise do feito verifico que a autora não comprovou nos autos deter 

legitimidade para a propositura da presente demanda, vez que não trouxe 
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ao feito provas acerca da sua propriedade sobre o veículo que seria 

objeto do indevido gravame.

 Inicialmente cumpre consignar que a autora não instruiu a inicial com a 

cópia do documento do veículo, onde a mesma constasse como 

proprietária.

 Registro ainda que o extrato de fls. 42, emitido pelo Detran, registra que o 

veículo é de propriedade de Carmo Meneghel e, anterior à ele, foi 

proprietário o Sr. Ademir Pechini de Siqueira, não constando o nome da 

autora no rol de proprietários.

 Assinalo também que a declaração de fls. 22 não tem força para 

comprovar a alegação de que a autora é, ou foi, proprietária do veículo, 

haja vista que declarado apenas que o carro SEMPRE FOI UTILIZADO pela 

requerente, o que não em nada haver com ser proprietária do veículo.

 Por fim, registro que a autora afirma em sua petição inicial que adquiriu o 

carro em 29/04/2009 e o alienou em Agosto/2013.

 No entanto, da análise do teor da documentação do processo 761/2010, 

juntada aos autos, verifica-se que aos 03/11/2010 a empresa ELETRICA 

CONFIANÇA LTDA ME ingressou com Embargos de Terceiro em Juízo 

asseverando que era a proprietária e possuidora do veículo que a autora 

diz ter sido seu durante o período de 2009 a 2013.

E mais, os Embargos mencionados foram julgados procedentes, tendo sido 

declarado por sentença, proferida aos 03/06/2013, que a embargante 

ELETRICA CONFIANÇA LTDA ME era a possuidora e proprietária do 

veículo.

 Por todas estas razões, entendo que a autora é parte ilegítima para a 

propositura da presente demanda, vez que não demonstrada a sua 

propriedade sobre o veículo que possuía o alegado indevido gravame.

 Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

Se o condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos.

 Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715271 Nr: 10536-64.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZENIDES FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, RONDONÓPOLIS 

COLOR IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARILSON 

MENDES

 Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436737 Nr: 5405-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GISELE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR, PAULA RODRIGUES DA SILVA

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de levantamento do valor depositado, por ser 

incontroverso.

Intime-se o requerido para o pagamento do valor remanescente, indicado 

nos cálculos das autoras, no prazo de dez dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432101 Nr: 765-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO LIRA DE CARVALHO, PEDRA DE 

SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA GLOBO RECREIO, PAULO 

AFONSO FILHO, MANOEL GONCALVES, JOSE BARBOSA QUITO, 

AUGUSTO CARDOSO, VITALINA ANGELICA SALUSTRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Aguarde-se a devolução do AR mencionado às fls. 171, para a sua 

juntada.

 Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450537 Nr: 5717-21.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA, 

CARMELI SCHIAVON, FLAVIA SANDRON TREVISOLLI, ISABELA 

MARRAFON, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, 

Ronaldo Rayes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732778 Nr: 12909-34.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO GARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido retro formulado, vez que a diligência cabe à parte, e não 

ao Poder Judiciário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406183 Nr: 1910-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Providencie-se a correção do nome da requerida, tal como indicado às fls. 

88.

Defiro o pedido de dilação de prazo, por mais quinze dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 393025 Nr: 6573-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO, 

MARIA LUCILIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls. 128, concedendo prazo de mais vinte dias para a 

manifestação da autora.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716470 Nr: 11858-22.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL MARIELA, JOSE BENEDITO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCELIA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES, ANDRE MARTINS KAWABATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de sessenta dias.

 Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451634 Nr: 6813-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIEL CRUZ, DANIEL FERNANDES, 

MARRON DE TAL, INTEGRANTES DO MOVIMENTO ACAMPAMENTO 13 DE 

OUTUBRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR, TIAGO RODRIGUES CUSTODIO, WELBER COSTA 

BAIMA

 Vistos e examinados.

Tendo em vista a devolução da correspondência referente ao ofício 

expedido, determino que o mesmo seja entregue por oficial de justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737407 Nr: 270-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FREITAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GARCIA RIGOLIM

 Vistos e examinados.

Tendo a parte executada realizado o pagamento da condenação, e a parte 

exequente concordado com o valor, dando plena quitação, declaro a 

extinção do cumprimento da sentença.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, na conta bancária 

indicada.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 452745 Nr: 7924-90.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 Vistos e examinados.

Prossegue o feito para a execução da sentença proferida, nos termos do 

art. 475-I do Código de Processo Civil. Promova as anotações e alterações 

necessárias.

 Intime o(a) executado(a) para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 

475-J, do CPC.

Havendo o decurso de prazo sem pagamento, defiro, desde logo, a 

incidência da referida multa por simples cálculo aritmético. Expeça 

mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito.

Observe-se os bens a serem penhorados, eventualmente indicados pelo 

exeqüente.

Do auto de penhora e de avaliação deverá de imediato ser intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias.

Havendo pronto pagamento não há razão para fixação de verba 

honorária. Havendo prosseguimento do feito, fixo os honorários em R$ 

2.000,00.

Defiro o cumprimento do mandado com os benefícios do artigo 172 do 

Código de Processo Civil Brasileiro.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413793 Nr: 9493-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA, 

SIRLEIA STROBEL, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR

 Vistos e examinados.

 Da análise dos documentos trazidos pelo executado verifico que os 

valores penhorados encontram-se depositados em conta poupança, e que 

esta não apresenta (conforme extratos juntados) registros de reiterada 

movimentação financeira, saques, pagamento de títulos ou transferência 

de valores, o que poderia descaracterizar a impenhorabilidade. De outra 

banda, também não consta que a conta poupança esteja vinculada à conta 

corrente.

 Deste modo, procede a alegação de impenhorabilidade invocada pelo 

executado, devendo ocorrer a liberação dos valores, vez que inferior a 40 

(quarenta) salários mínimos.

 Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – 

BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA 

POUPANÇA DE TERCEIRO – IMPENHORABILIDADE - ART. 649, X, CPC - 

RECURSO DESPROVIDO. É impenhorável quantia depositada em conta 
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destinada a poupar, pertencente à filha menor do executado, até o limite 

de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme dispõe o art. 649, X, do CPC”. 

(Ap, 91994/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no 

DJE 21/02/2014).

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - BEM IMPENHORÁVEL - 

SALÁRIO - CADERNETA DE POUPANÇA - VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS - ART. 649, IV e X, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, 

ressalvadas às hipóteses de execução de prestações alimentícias. 

Inteligência do inc. IV, e do §2º, do art. 649, do CPC. De igual forma, são 

impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC. 

Ambas as vedações encontram respaldo na proteção ao patrimônio 

mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana”. (Ap, 

72226/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, Data da publicação no 

DJE 28/11/2013).

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO de fls. 165/169.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702854 Nr: 10832-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURA AMARAL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO SILVA, ENI PIRES DE 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA, GILMAR DE JESUS CUSTODIO

 Vistos e examinados.

Prossegue o feito para a execução da sentença proferida, nos termos do 

art. 475-I do Código de Processo Civil. Promova as anotações e alterações 

necessárias.

 Intime o(a) executado(a) para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 

475-J, do CPC.

Havendo o decurso de prazo sem pagamento, defiro, desde logo, a 

incidência da referida multa por simples cálculo aritmético. Expeça 

mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito.

Observe-se os bens a serem penhorados, eventualmente indicados pelo 

exeqüente.

Do auto de penhora e de avaliação deverá de imediato ser intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias.

Havendo pronto pagamento não há razão para fixação de verba 

honorária. Havendo prosseguimento do feito, fixo os honorários em R$ 

2.000,00.

Defiro o cumprimento do mandado com os benefícios do artigo 172 do 

Código de Processo Civil Brasileiro.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745753 Nr: 5396-78.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPIR CAMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

Conforme dispõe o artigo Art. 614 do Código de Processo Civil, cumpre ao 

credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a 

petição inicial:

I - com o título executivo extrajudicial;

II - com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da 

ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

 III - com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo.

 Da análise da emenda apresentada verifico que o título executivo 

extrajudicial encontra-se nos autos.

De igual maneira estão devidamente preenchidos os requisitos insertos 

nos incisos II e III, razão pela recebo a emenda à inicial, passando a feito a 

tramitar como ação de execução.

Providencie-se as necessárias alterações.

Intime-se o autor para que traga ao feito o endereço correto do requerido, 

no prazo de dez dias.

 Com a juntada do endereço do executado, com fulcro no disposto no art. 

652 do CPC, determino a citação do executado para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida.

 Conforme determina o § 1º do mencionado dispositivo legal, não efetuado 

o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o 

oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas (art. 652,§ 5º, 

CPC).

Observe-se eventual indicação de bens a serem penhorados, feita na 

inicial da execução (arts. 655 e 652 § 2 do CPC), bem como a ordem 

preferencial mencionada no art. 655.

Em atenção ao disposto no art. 652-A, fixo, de plano, os honorários de 

advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4º) no valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade.

Cumpra-se, expedindo o necessário e observando as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449302 Nr: 4481-34.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARLEI CORDOVA, MARCIA APARECIDA ALMEIDA 

DOS SANTOS CORDOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KALIL SAFFE, SALMA SAFFE DE 

SOUZA, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Para o revel, citado por edital, nomeio curador especial na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

Intime-se da nomeação e para manifestação, no prazo de dez dias, com 

vistas dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402948 Nr: 16463-84.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A, NELSON JOSÉ VIGOLO, 

GERALDO JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA, ORLANDO PORTIGUARA 

VIEIRA OSORIO, LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, VANDERLEI CHILANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

 Vistos e examinados.

Sobre a petição de fls. 430/431, e documentos que a acompanham, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de dez dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 738276 Nr: 877-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IGNACIO ALMIRON RAMIREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Indefiro o pedido de fls. 38/39, vez que a providência solicitada cabe à 

parte autora.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724075 Nr: 5067-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVONE PAGNUSSATT SERGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 Vistos e examinados.

Prossegue o feito para a execução da sentença proferida, nos termos do 

art. 475-I do Código de Processo Civil. Promova as anotações e alterações 

necessárias.

 Intime o(a) executado(a) para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 

475-J, do CPC.

Havendo o decurso de prazo sem pagamento, defiro, desde logo, a 

incidência da referida multa por simples cálculo aritmético. Expeça 

mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito.

Observe-se os bens a serem penhorados, eventualmente indicados pelo 

exeqüente.

Do auto de penhora e de avaliação deverá de imediato ser intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias.

Havendo pronto pagamento não há razão para fixação de verba 

honorária. Havendo prosseguimento do feito, fixo os honorários em R$ 

2.000,00.

Defiro o cumprimento do mandado com os benefícios do artigo 172 do 

Código de Processo Civil Brasileiro.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432806 Nr: 1470-31.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS

 Vistos e examinados.

 Certifique-se, a Sra. Gestora, se o executado foi intimado da penhora, tal 

como determinado.

Caso não tenha sido, cumpra-se imediatamente.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necesssário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436062 Nr: 4730-19.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA INES ROSA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLOCACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES

 Vistos e examinados.

Determino que o subscritor da petição de fls. 1044 seja intimado a 

emendar a peça, no prazo de dez dias, pois informa no teor da petição a 

existência de um documento anexo, que não está nos autos e entendo 

imprescindível para a apreciação do pedido formulado, vez que 

demonstraria que a requerida inscreveu (e ainda mantém a inscrição) de 

seu nome no rol dos inadimplentes.

 Com a juntada, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 763020 Nr: 14927-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH VETTORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FLEURY CANESIN 

VETTORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora, onde ao 

embargante afirma que há omissão na decisão proferida e requer a sua 

alteração.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou contradição ou, 

ainda, para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o 

qual o juízo deveria ter-se manifestado.

Da análise da decisão atacada verifico que, de fato, a decisão proferida 

merece ser revista no ponto indicado.

Com essas considerações, considerando as razões já expostas na 

sentença proferida, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração 

interpostos, concedendo à autora os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417441 Nr: 13092-78.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA BOMFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA, NADIA 

GISELLY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

 Vistos e examinados.

Tendo em conta que a parte executada efetuou o pagamento da 

condenação, e que a parte exequente deu plena quitação, declaro a 

extinção do cumprimento de sentença, determinando que, após o 

adotadas todas as medidas necessárias, sejam os autos arquivados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411043 Nr: 7111-68.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA VIEIRA DA SILVA KOMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA, 

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL

 Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela requerida, onde a 
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embargante afirma que há contradição na decisão proferida e requer a 

sua alteração.

Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são cabíveis para sanar obscuridade ou contradição ou, 

ainda, para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o 

qual o juízo deveria ter-se manifestado.

Da análise da decisão atacada verifico que, de fato, a decisão proferida 

merece ser revista no ponto indicado.

Com essas considerações, considerando as razões já expostas na 

sentença proferida, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração 

interpostos, deferindo o pedido formulado às fls. 245, haja vista o teor do 

despacho de fls. 37.

Intimem-se ambas as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737664 Nr: 458-40.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAITA TEIXEIRA RIOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPARDO SP VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO CONSENTINO, 

MAYZA FONTES CONSENTINO

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 269, incisos III e V, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 Indefiro eventual pedido de suspensão do processo, vez que se o acordo 

não for cumprido a parte poderá o executar.

 Custas pelo autor, ou como acordado.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438167 Nr: 6834-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JULIO RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA, 

RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição retro, e com fulcro no disposto no artigo 267 inciso 

VIII do CPC, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Custas pela autora, se devidas.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive as 

baixas e liberações, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700340 Nr: 8311-08.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO VENTURINI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH, ROSANGELA DA ROSA CORREA, SABRINA CAMARGO 

DE OLIVEIRA MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição retro, e com fulcro no disposto no artigo 267 inciso 

VIII do CPC, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Custas pela autora, se devidas.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive as 

baixas e liberações, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 743929 Nr: 4330-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI LEILA PETERSON GUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição retro, e com fulcro no disposto no artigo 267 inciso 

VIII do CPC, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Custas pela autora, se devidas.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive as 

baixas e liberações, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386621 Nr: 368-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE PAULA ASSUNCAO, OSMAR PAULA 

ASSUNCAO, VANDERLOO CARNEIRO ASSUNCAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE PAULA ASSIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA, JOAO FERREIRA CAJANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 269, incisos III e V, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 Indefiro eventual pedido de suspensão do processo, vez que se o acordo 

não for cumprido a parte poderá o executar.

 Custas pelo autor, ou como acordado.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407720 Nr: 3413-54.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ORLANDO POLATO, 

ANA PAULA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos.
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Com fulcro no disposto no artigo 269, incisos III e V, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 Indefiro eventual pedido de suspensão do processo, vez que se o acordo 

não for cumprido a parte poderá o executar.

 Custas pelo autor, ou como acordado.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749184 Nr: 7325-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 269, incisos III e V, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 Indefiro eventual pedido de suspensão do processo, vez que se o acordo 

não for cumprido a parte poderá o executar.

 Custas pelo autor, ou como acordado.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727480 Nr: 8352-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LADEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIS FADANELLI, MINORU INAGAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, 

JORGE LUIS ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO, ILDO ROQUE GUARESCHI, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 269, incisos III e V, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 Indefiro eventual pedido de suspensão do processo, vez que se o acordo 

não for cumprido a parte poderá o executar.

 Custas pelo autor, ou como acordado.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744272 Nr: 4522-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVILSON JOSE GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 269, incisos III e V, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

 Indefiro eventual pedido de suspensão do processo, vez que se o acordo 

não for cumprido a parte poderá o executar.

 Custas pelo autor, ou como acordado.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402926 Nr: 16438-71.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DIRCEU FERRANDO DOS SANTOS, 

CARLOS FRANCISCO QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA VIDAL KUSTER 

SOLYOM, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411652 Nr: 7739-57.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DIRCEU FERRANDO DOS SANTOS, 

ROMARIO FERRANDO DOS SANTOS, JOSEMARA SZIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA, 

MARIA ELISABETE PICOLO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE BONATTO

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449998 Nr: 5178-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, DYEGO 

RODRIGO BARBOSA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL, 

RAQUEL MENDES DOS ASANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716114 Nr: 11471-07.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES DO OESTE LTDA, TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER, THÂMIS 
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VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720490 Nr: 1529-14.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAU RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA DE LIMA MAGGI 

SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA, 

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720364 Nr: 1408-83.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVANIO LUIS CURTEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733980 Nr: 13864-65.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL GARCIA DE FREITAS ALVES, 

DEZENILDO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES, JULIANA BARROS MATSUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 Vistos e examinados.

Sendo tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto, em seus 

regulares efeitos.

 Dê-se vista ao apelado, para as contrarrazões, no prazo legal.

Após, cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711375 Nr: 6382-03.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR, RODRIGO POUSO MIRANDA

 Vistos e examinados.

Sobre o depósito efetuado pelo executado, comprovado às fls. 94, diga a 

exequente, em dez dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448543 Nr: 3722-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BAVARESCO, ESTHER DA SILVA BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO, 

RODRIGO KURZ ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS, PAULA RODRIGUES DA SILVA

 Vistos e examinados.

Sobre o pleito de emenda à inicial, formulado às fls. 198, diga a parte 

contrária, em dez dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732578 Nr: 12763-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CARNE BIFE BOM LTDA ME, ELSON 

MORAES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIVALDO MATIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA

 Vistos e examinados.

Considerando que o embargado alega, em sua impugnação, que os 

embargos do devedor são intempestivos, e que a certidão de fls. 88 não é 

esclarecedora, devolvo os autos à serventia, à fim de que a Sra. Gestora 

certifique se os embargos do devedor apresentados por Comércio de 

Carne Bife Bom Ltda ME são, ou não, tempestivos.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 325388 Nr: 9292-18.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ASSIS ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA

 Vistos e examinados.

O feito prossegue para a execução de sentença (fls. 140).

Foi tentada a penhora on line, mas não foram encontrados valores.

 Realizada busca no Renajud, não foram encontrados veículos.

 Determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, equivocadamente este peticionou requerendo a 

expedição de mandado citatório.

 Como não era o caso de citação, foi expedido mandado de penhora, 

avaliação e intimação, não tendo sido encontrados bens para a constrição 

(fls. 159).

Às fls. 161 o exequente atravessou nova petição equivocada, insistindo 

na citação, o que acabou levando o Juízo à proferir dois despacho que 

merecem ser cancelados (fls. 163 e 165), pois o caso não é de citação do 

executado, que já foi devidamente citado e já foi devidamente intimado 
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para o cumprimento da sentença.

 Isto posto, chamo o feito à ordem.

 Torno sem efeito os despachos de fls. 163 e 165 e determino a intimação 

do exequente para que, no prazo de dez dias, manifeste-se sobre o 

prosseguimento da execução de sentença, indicando bens passíveis de 

penhora, de propriedade do executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712974 Nr: 8065-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MELLO E MELLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR, 

DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da executada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735374 Nr: 14965-40.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR SOUZA BUENO, ALEXANDRA 

TEREZINHA DE SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINO JOSE ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR

 Declaro o feito saneado.Nomeio como perito o Sr. Valter Joaquim dos 

Santos, com endereço à Alameda das Primaveras, nº 15, Bairro Colina 

Verde - Rondonópolis/MT – Fone: 9611-4862, e apresento, desde já, o 

quesito do Juízo:1 – A assinatura lançada no verso das notas 

promissórias que estão sendo executadas na ação em apenso é do 

executado Paulo Cezar Souza Bueno?Intimem-se as partes para que, no 

prazo de dez dias, apresentem seus quesitos e, querendo, indiquem 

assistente técnico.Intime-se o perito nomeado para, também em 10 (dez) 

dias, apresente proposta de honorários, da qual deverá ser intimado o 

embargante.Havendo concordância com a proposta, deverá o autor 

efetuar o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias.Sendo efetuado o depósito, intime-se o perito para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, agende data para a realização da perícia, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo na oportunidade levantar 50% 

do valor dos honorários. Com a data da perícia agendada, intimem-se as 

partes para comparecerem, acompanhadas de eventuais assistentes 

técnicos. Após a realização da perícia, o laudo deve aportar aos autos no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, vindo então o feito à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752552 Nr: 9064-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 269 inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

CONDENAR a requerida a devolver ao autor os valores que cobrou, em 

razão do parcelamento noticiado no contrato de fls. 82/86, nas faturas a 

partir de 18/01/2011, em dobro e devidamente atualizados. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo o autor decaído de 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor 

da condenação. Se o condenado dor beneficiário da Justiça Gratuita, 

permaneça suspensa a exigibilidade, até a comprovação da mudança na 

condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer 

o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716961 Nr: 12367-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO BOHRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIUS JOHANNES RIETJENS, GUILHERME 

JOAO RIETJENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE

 .Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de Fevereiro 

de 2015, às 14:00 horas. Intimem-se as partes, que deverão trazer suas 

testemunhas independente de intimação ou depositar rol para intimação 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da data assinalada 

para a realização da audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750838 Nr: 8212-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO EICKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES 1515 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO

 Vistos e examinados.

Recebo a denunciação à lide feita pela requerida, determinando a citação 

da denunciada para que, querendo, apresente contestação no prazo legal.

 Conforme estabelece o art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.

 Para efeito de configuração da conexão de ações, basta a identidade 

parcial da causa de pedir, prescindível, pois, a igualdade cumulada da 

causa remota e da próxima nas ações.

Não diverge a lição da doutrina:

Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas 

manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações 

fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e 

nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota 

(contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima 

(lesão, inadimplemento), seja diferente (NELSON NERY JÚNIOR. Código de 

Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: RT, 2003, p. 503-504).

Seguindo este entendimento, entendo que a presente ação deve tramitar 

juntamente com a de código 750719, razão pela qual reconheço a 

conexão entre ambas.

Nesse sentido orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

AÇÕES CONEXAS - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA ÚNICA - 

NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CULPA DO 

VEÍCULO DO MUNICÍPIO-APELADO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO 

IMPROVIDO. Diante do principal objetivo da conexão, qual seja, a reunião 

de feitos para evitar decisões contraditórias, não há que se falar em 

nulidade da sentença que, aplicando aquele instituto, julga, simultânea e 

conjuntamente, ações indenizatórias intentadas em face do mesmo 

acidente de trânsito. (...)”. (Ap, 25375/2002, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/04/2005, Data da 

publicação no DJE 06/05/2005).

 Isto posto, determino o apensamento deste feito ao de código 750719.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750719 Nr: 8150-90.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE MEDEIRO SOARES MACEDO, 

DULCELINA DALBE FERREIRA ASSUNÇÃO, IRACEMA CECARECHI 

MACEDO, ERICA DONIZETE SOARES MACEDO PIRES, ELEN CRISTINA 

SOARES MACEDO AGUILAR, GUSTAVO DONIZETE SOARES MACEDO, 

ANTONIO NUNES MOREIRA SECUNDO, VITALMIRA ALMEIDA DE MATOS, 

GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA, ARI DE MATOS SECUNDO, MIRIAN 

RODRIGUES DA SILVA, JOZEVAM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES 1515 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO

 Vistos e examinados.

Recebo a denunciação à lide feita pela requerida, determinando a citação 

da denunciada para que, querendo, apresente contestação no prazo legal.

 Conforme estabelece o art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou 

mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.

 Para efeito de configuração da conexão de ações, basta a identidade 

parcial da causa de pedir, prescindível, pois, a igualdade cumulada da 

causa remota e da próxima nas ações.

Não diverge a lição da doutrina:

Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas 

manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações 

fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e 

nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota 

(contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima 

(lesão, inadimplemento), seja diferente (NELSON NERY JÚNIOR. Código de 

Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: RT, 2003, p. 503-504).

Seguindo este entendimento, entendo que a presente ação deve tramitar 

juntamente com a de código 750838, razão pela qual reconheço a 

conexão entre ambas.

Nesse sentido orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

AÇÕES CONEXAS - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA ÚNICA - 

NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CULPA DO 

VEÍCULO DO MUNICÍPIO-APELADO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO 

IMPROVIDO. Diante do principal objetivo da conexão, qual seja, a reunião 

de feitos para evitar decisões contraditórias, não há que se falar em 

nulidade da sentença que, aplicando aquele instituto, julga, simultânea e 

conjuntamente, ações indenizatórias intentadas em face do mesmo 

acidente de trânsito. (...)”. (Ap, 25375/2002, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/04/2005, Data da 

publicação no DJE 06/05/2005).

 Isto posto, determino o apensamento deste feito ao de código 750838.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759780 Nr: 13250-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EISA- EMPRESA INTERAGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO, FRANCIELE FRANÇA MIRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES DOS 

SANTOS

 Dos advogados de ambas as partes drs. Douglas Ricardo Guillon Melo - 

OAB/MT 4.856, Franciele França Miron - OAB/MT 16.039, Eduardo Alves 

dos Santos - OAB/MT OAB/MT9.698, da designação da audiência de oitiva 

das testemunhas Cecília Antonia da Silva e Gelsi Luis Zanetti, para o dia 

26/03/2015 as 14:30h, neste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760640 Nr: 13702-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVR, IFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSM, EO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA, MAURICIO 

NOGUEIRA JUNIOR, VANDIR VERDOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 dos advogados da parte autora drs.Eunice de Souza - OAB/MT 3572-A, 

Maurício Nogueira Junior - 5169 OAB/MT e Vandir Verdolin - OAB/MT 

7464, da designação da audiência de oitiva de testemunhas: Antonio Luiz 

da Silva, Augusto Silva Oliveira, João Alves de Souza, Reinaldo Gomes 

Coimbra, Marjane Aparecida de Souza, Marcos Eugênio de Oliveira, Natal 

Luiz Soares, José Maria Santiago, Otávio do Amaral, Noel Sampaio dos 

Reis e Aldenice Mariana de Sousa Mota, para o dia 26/03/2015 as 

13:30horas neste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 765374 Nr: 16081-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDF, EO, NMDB, CAIECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS, GISELE BARBOSA CASTELLO, MÁRIO APARECIDO LEITE C 

PRATES, THIANY BARROS DE ABREU

 dos advogados das partes requeridas drs. Eduardo Henrique Vieira 

Barbosa - OAB/MT 7680, Gisele Barbosa Castello - OAB/MT 8408,Thiany 

Barros de Abreu - OAB/MT 96.143 e Mario Aparecido Leite C. Prates - 

OAB/MT 4.652, da designação da audiência de oitiva da testemunha 

Marcelo Caetano Vacchiano para o dia 25/03/2015 as 14:30h neste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728264 Nr: 9075-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR

 do advogado da Requerida, dr. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior 

OAB/MT 15193, para tomar ciência da decisão de fls. 76 que determinou 

no prazo de 05 (cinco) dias, seja apresentado nos autos comprovante das 

parcelas em atraso, sob pena de execução da sentença proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 758181 Nr: 12236-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C COUTO PAIVA -ME, MURILO CLEBER 

COUTO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, dr. Eduardo Faria OAB-MT 4318 B, para se 

manifestar sobre a certidão negativa de fls. 20, com o seguinte conteúdo: 

"Certifico que em cumprimento ao r. mandado, não foi possível proceder 

com a citação de MURILO CLEBER COUTO DE PAIVA tendo em vista que o 

mesmo não fora encontrada quando da diligência, estando a casa fechada 

e na frente tem uma placa dizendo que ali é sede da empresa Guimaraes e 

Arantes Ltda-ME, não obtendo este nenhuma outra informação sobre o 

requerido. Nada mais", e no caso, de ser requerida nova tentativa de 

citação, para que informe o local onde deverá ser cumprido o mandado, 

bem como para que efetue o depósito da diligência do oficial de justiça e 

juntada do comprovante bancário original, a fim de possibilitar o 

cumprimento da diligência, sob pena de devolução da deprecata para o 

juízo de origem.
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Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765880 Nr: 301-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR SILVA PAPACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Cite-se o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

valor constante à fl. 07, qual seja, R$ 2.439,39 (dois mil quatrocentos e 

trinta e nove reais e trinta e nove centavos).9. Conste no mandado 

citatório que, se o devedor não pagar no prazo acima, não provar que já o 

fez ou não se escusar, o juízo decretar-lhe-á a prisão por até 90 

(noventa) dias, salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas.10. Defiro os 

benefícios do art. 172, §2º, do CPC.11. Expeça-se o necessário.12. Após, 

v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . 1 3 . 

Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.WANDERLEI 

JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765868 Nr: 294-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIPdS-M, MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .5. Cite-se o devedor para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 652, caput, e §1º, c.c. art. 659, do CPC, 

com a redação que lhes deu a Lei n.º 11.382/06).6. Para as hipóteses de 

pronto pagamento ou não oferecimento de embargos à execução, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 652, caput, do 

Código de Ritos, ex vi do disposto no parágrafo único, do art. 652-A, do 

mesmo Codex, acrescentado pela Lei n.º11.382/06.7. Não paga a dívida 

no prazo legal e efetivada a penhora, a intimação do devedor deverá 

observar o prescrito nos parágrafos 4º e 5º, do art. 652, e §2º, do art. 

655, todos do Digesto Processual Civil.8. O executado poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de 

citação, resistir à execução por intermédio de embargos, que não terão 

efeito suspensivo (arts. 736, c.c. 738 e 739-A, da Lei Instrumental Civil, 

com as alterações inseridas pela Lei n.º 11.382/06).9. Poderá o devedor, 

ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, 

CPC, acrescentado pela Lei n.º 11.382/06).10. Abra-se vista ao Ministério 

P ú b l i c o . 1 1 .  I n t i m e - s e . 1 2 .  E x p e ç a - s e  o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  19 de jane i ro  de 

2015.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765887 Nr: 308-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 308-25.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

 3. Nomeio inventariante a requerente, MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 

BARBOSA MIRANDA, que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso.

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 993, CPC).

5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 999, 

CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as 

Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 1.000, do CPC).

6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores atribuídos aos 

bens do espólio (arts. 1.003 a 1.007, do CPC), lavre-se o termo de últimas 

declarações (art. 1.011, CPC), intimando-se a inventariante para 

prestá-las.

7. Após, conclusos.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710040 Nr: 4989-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDS, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4989-43.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 57.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 443406 Nr: 12074-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12074-51.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 63, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 
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certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724954 Nr: 5924-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDN, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724954 Nr: 5924-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDN, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5924-49.2013.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por L. P. DO 

N., neste ato representada por sua genitora Sr.ª L. p., em face de J. DO N. 

C. (qualificados nos autos).

2. Inicial recebida à fl. 16.

3. Intimada para dar prosseguimento ao feito a autora deixou transcorrer in 

albis o prazo para se manifestar nos autos, conforme se extrai de certidão 

de fl. 34.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 267, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando, por não praticar os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que o requerente foi intimado, 

pessoalmente, por diversas vezes, intimações que se reputam válidas 

ante o teor do art. 238, parágrafo único, do Código de Ritos, acrescentado 

pela Lei n.º 11.382/06, para que se manifestasse ex vi do art. 267, § 1º, 

do mesmo Codex, deixando que o prazo para tanto decorresse in albis, 

restando caracterizada a desídia em praticar os atos e diligências que lhe 

competiam, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 267, 

III, do Estatuto Processual Civil.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 267, III, do Código de Ritos.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730404 Nr: 10986-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBDF, RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos 

autos, com urgência, ao contador judicial para apuração, de forma 

discriminada, dos valores devidos relativos ao(s):a)03 (três) meses 

anteriores à propositura da ação; b)que venceram no curso do processo; 

ec)somatório dos itens anteriores.13. Com o resultado do cálculo, 

intime-se o devedor a efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de lhe ser decretada imediatamente a sua prisão, 

nos termos do art. 733, §1º, do CPC.14. Intime-se.15. Expeça-se o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  19 de jane i ro  de 

2015.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763676 Nr: 15212-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDPM, FDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15212-84.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Designo o dia 02.03.2015, às 13h, para a realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como 

o representante do Ministério Público.

 3. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que, 

o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 297, CPC), fluirá a 

partir da realização da audiência suprarreferida.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 732214 Nr: 12478-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO

 Da advogada da requerida dos termos da sentença a seguir transcrita: "1. 

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇAO DE CORPOS aforada por 

O. A. DE A. em face de D. M. DA S. (qualificados na peça vestibular). 2. A 

inicial, de fls. 05/09, foi instruída com os documentos de fls. 10 usque 14. 

3. Citada, à fl. 19, a requerida apresentou sua contestação, às fls. 20/22, 

anverso e verso. 4. Às fls. 74/76, foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que a demandada anuiu com o pedido inicial. 

5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. Partes legítimas e bem representadas, pelo que, considerando 

a inexistência de nulidades, irregularidades ou questões preliminares 

pendentes declaro o feito saneado e passo diretamente ao exame do 

meritum causae. 7. No caso em apreço verifica-se que a demandada 

concordou com sua saída do lar conjugal, conforme se depreende de seu 

termo de depoimento, fl. 76. 8. Assim, tendo em vista que tal anuência 

implica no reconhecimento do pedido formulado na peça vestibular, o 

caminho é a extinção do processo nos termos da legislação em vigor. 9. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 269, II, do Código de Ritos c.c. 

art. 1.562, do Código Civil, e arts. 798 e 889, parágrafo único, do Diploma 

Processual Civil, determinando a separação de corpos das partes, 
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devendo a requerida deixar imediatamente o lar conjugal. 10. Expeça-se 

mandado de separação de corpos. 11. Sem condenação em custas e nem 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712089 Nr: 7139-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDOS, CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7139-94.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra, homologando todos os 

atos já praticados.

 2. Defiro, na íntegra, o pleito de fl. 49.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710984 Nr: 5975-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKMVB, HAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5975-94.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra, homologando todos os 

atos já praticados.

2. Defiro o pleito de fl. 55

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 403279 Nr: 16804-13.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGDSS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/1333

Vistos etc.

1. Defiro a pleito de fl. 75, devendo o executado ser citado na forma 

editalícia, nos moldes do art. 231, II, do Código de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação da parte executado, 

em atenção ao disposto no art. 9º, II, do Código de Ritos nomeio, desde já, 

como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, 

para o patrocínio dos interesses do demandado, devendo ser intimado 

para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724214 Nr: 5203-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5203-97.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao pleito de fl. 69, determino a suspensão do feito, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765991 Nr: 373-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMV, NG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 373-20.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à requerente a isenção prevista no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 14), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real valor percebido pelo demandado, em um terço do 

salário mínimo, correspondendo atualmente ao valor de R$ 241,33 

(duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), devidos a partir 

da citação, a serem depositados na conta bancária informada na inicial, 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

4. Designo o dia 14.05.2015, às 13h, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 285 e 319, CPC, com advertência de que o prazo 

para contestar fluirá da audiência de tentativa de conciliação. Intime-se a 

representante da requerente, para que compareça na audiência.

5. Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência 

das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, segundo o qual 

“o não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.”

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765897 Nr: 314-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSM, IADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 314-32.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente a isenção prevista no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado.

 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 13), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real valor percebido pelo demandado, em um terço do 

salário mínimo, correspondendo atualmente ao valor de R$ 241,33 

(duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), devidos a partir 

da citação, a serem depositados na conta bancária informada na inicial, 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

4. Designo o dia 05.03.2015, às 14h, para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 285 e 319, CPC, com advertência de que o prazo 

para contestar fluirá da audiência de tentativa de conciliação. Intime-se a 

representante do requerente, para que compareça na audiência.

5. Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência 

das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, segundo o qual 

“o não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.”

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730289 Nr: 10878-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO, GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10878-41.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra, homologando todos os 

atos já praticados.

2. Abra-se vista o representante do Ministério Público para sua 

manifestação, no prazo legal.

3. Após, conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765895 Nr: 313-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLMS, SMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 313-47.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente a isenção prevista no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado.

 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 10), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real valor percebido pelo demandado, em um terço do 

salário mínimo, correspondendo atualmente ao valor de R$ 241,33 

(duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), devidos a partir 

da citação, a serem depositados na conta bancária informada na inicial, 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

4. Designo o dia 05.03.2015, às 13h30min, para a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se o requerido, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 285 e 319, CPC, com advertência de que o prazo 

para contestar fluirá da audiência de tentativa de conciliação. Intime-se a 

representante do requerente, para que compareça na audiência.

5. Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência 

das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, segundo o qual 

“o não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.”

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 748106 Nr: 6750-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6750-41.2014.811.0003

Vistos etc.

1. FABRICIO FERNANDES SOUSA (qualificado nos autos) postula a este 

juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores 

depositados junto ao Banco do Brasil, em favor de sua falecida mãe, Maria 

Conceição Fernandes Sousa.

2. A inicial, de fls. 05/06, fora instruída com os documentos de fls. 07 

usque 13.

3. O membro do Parquet manifestou-se pelo acolhimento do pleito 

inaugural, conforme parecer de fl. 23.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, o 

requerente é filho da falecida, conforme documentos acostados à 

exordial, o que evidencia sua legitimidade para postular o presente alvará, 

bem como que há saldo disponível em favor da de cujus.
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6. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como atendidos 

os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece guarida.

 7. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o 

pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça alvará 

judicial em favor do autor, FABRICIO FERNANDES SOUSA, autorizando-o a 

proceder com o necessário para o levantamento do saldo bancário 

disposto junto ao Banco do Brasil, devendo o requerente prestar contas 

ao juízo no prazo de 20 (vinte) dias.

8. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum.

9. Sem condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à 

espécie.

11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762967 Nr: 14902-78.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14902-78.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 27, pelo que determino a realização de 

estudo social das condições da requerente.

2. Após, abra-se vista a representante do Ministério Público.

3. Empós, venha-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 437677 Nr: 6344-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BODC, EMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELLA

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que o mesmo não seja mais remetido a este 

gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de janeiro de 2015.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760415 Nr: 13565-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYSTON DOS SANTOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAYLTON GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Desentranhe-se a petição de fls. 28/30, bem como toda a 

documentação acostada à referida peça e proceda-se à distribuição e 

autuação em apartado.

II - Diante do pleito de fls. 47, defiro o prazo de 20 (vinte) dias para que o 

inventariante se digne em providenciar a apresentação dos documentos 

faltantes, conforme indicado na decisão de fls. 26.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733828 Nr: 13742-52.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR, 

FERNANDO ROBERTO DIAS, HIGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS

 Vistos.

Considerando que até a presente data não foi oportunizada às partes a 

possibilidade de conciliação e em consonância ao parecer ministerial de 

fls. 41/42, entendo prudente a tentativa de conciliação entre as partes, 

pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos também contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda aos seus interesses, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de março de 2015, às 15h00min, a realizar-se no 

Núcleo da Conciliação deste Juízo.

Intimem-se. Notifique-se.

Após, acaso inexitosa a conciliação, passarei ao saneamento ou 

julgamento do feito, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 709348 Nr: 4266-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e considerando que se trata de questão eminentemente 

subjetiva e que encontra amparo constitucional no direito à identidade e à 

personalidade, com suporte no artigo 58 e 109 da Lei Federal nº 6.015, de 

31.12.73 e artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a retificação no assento de 

nascimento do Requerente, para que doravante conste seu nome como 

sendo: M. A. DA S..Expeça-se mandado de retificação ao Cartório de 

Registro Civil competente, a fim de que seja procedida a respectiva 

retificação à margem do registro, nos termos dos § § 4º e 6º do artigo 109 

da Lei de Registros Públicos, constando expressamente tratar-se de feito 

que tramita sob o manto da justiça gratuita.Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações e baixas no relatório.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749452 Nr: 7478-82.2014.811.0003
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA GRAZIELE COSTA SILVA, PYETTRO HENRIQUE 

COSTA SILVA, ALCIMONIA VITORIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,I - Levando-se em consideração o teor da Certidão acostada 

aos autos pela Sra. Gestora Judicial às fls. 27, decreto a revelia da parte 

Requerida, sem aplicar os seus efeitos, eis que versa o presente feito 

sobre direitos indisponíveis, a teor das disposições insertas no artigo 320, 

inciso II do Código de Processo Civil.Nesse sentido:“Solução intermédia e 

mais judiciosa, se encontra em RT 612/58 e JTJ 209/153 (e, de certo modo, 

em RT 634/58): são disponíveis os direitos relacionados com as causas de 

dissolução legal da sociedade conjugal e indisponíveis os relativos, p. ex:, 

a guarda, educação e alimentos dos filhos. Nesse sentido: Ainda que o 

direito a separação, em si, possa considerar-se como disponível, já que 

passível de fazer-se pó mútuo consenso, uma vez reunidos os 

pressupostos legais dela resultam conseqüências a cujo respeito o Juiz 

deve prover e que se inserem entre os direitos indisponíveis. Dentre eles a 

pertinente à guarda dos filhos” (STJ – RT 672/199) (g.n). II - In casu, 

entendendo necessária a dilação probatória, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais deverão recair as provas em torno da 

causa de pedir e pedido da presente ação: a verificação do binômio 

possibilidade-necessidade.(...) Desta forma, DEFIRO as seguintes provas 

úteis postulada pela parte autora: 1) ORAL consistente na oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá ser depositado em cartório no prazo de 20 

(vinte) dias, contados da intimação da audiência de Instrução e Julgamento 

(CPC, art. 407); 2) DOCUMENTAL, determinando às partes que, no prazo 

de 30 dias, contados da intimação da presente decisum, juntem aos autos 

cópia de eventuais documentos de interesse ao deslinde do feito. Por 

derradeiro, para a produção da prova oral deferida, designo audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 03 de março de 2015, às 15h50min, 

devendo a Sr.ª Gestora Judicial adotar as providências necessárias à sua 

efetiva realização.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Notifique-se. 

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 746603 Nr: 5945-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Não havendo qualquer questão prévia a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado, passando 

a organização de sua instrução.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de março de 2015, às 15h30min.Fixo como 

pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de outros que poderão 

ser formulados no decorrer da instrução: a) a verificação de ter cessado 

a necessidade da requerida em receber a verba alimentar; b) a 

averiguação acerca da superveniente impossibilidade do requerente em 

arcar com os alimentos.Defiro a produção de prova testemunhal arrolada 

no prazo do art. 407 do CPC, bem como, a juntada de outros documentos 

para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 397, do 

CPC.Com relação ao depoimento pessoal, ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 131 do CPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova 

nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial 

e contestação, respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem 

revelado ser referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a 

busca da verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 130 do 

CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a 

produção daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da 

controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir as que tenham 

como inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando tal ato 

cerceamento de defesa. (...) Intimem-se as partes a comparecer à 

audiência supra assinalada, bem como as testemunhas arroladas, sendo 

que fixo o prazo de 20 (vinte) dias da intimação da presente para 

apresentação do rol em Cartório (CPC, art. 407).Intimem-se, todos. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 752775 Nr: 9173-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODS, TSFDS, GSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por GLEILSON OLIVEIRA DA 

SILVA e TAIANARA STÉFANI FERREIRA DOS SANTOS, representados 

pela genitora, Sra. Gleicy Santos de Oliveira em desfavor de WILSON 

FERREIRA DA SILVA, todos bem qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/12.

Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 80 

% do salário mínimo vigente no país, designando-se audiência de 

conciliação (fls. 13).

A referida audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido 

exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar 

equivalente a 35 % do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo 

genitor em favor dos autores até o dia dez de cada mês mediante depósito 

em conta bancária informada nos autos, regulamentando-se também o 

direito de visitas.

A advogada componente do Núcleo de Prática Jurídica (NUPRAJU) 

ratificou a aludido acordo (fls. 26), tendo o Parquet opinado pela sua 

homologação (fls. 27/28).

É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 23/24, constando-se o teor de suas 

avenças.

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses dos menores, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 269, III, do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito.

 Cumpra-se integralmente o item 01 da decisão de fls. 25.

Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751260 Nr: 8427-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

GERCY ALVES RAMOS e EVANILDO APARECIDO RAMOS, bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sem possibilidade de reconciliação, sendo que 

na atualidade existem bens a partilhar. Informam, ainda, que a cônjuge 

varôa permanecerá com o nome de casada e dispensa a pensão 
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alimentícia. Além disso, alegam que durante a união adveio o nascimento 

de 04 filhos, todos maiores e capazes.

 Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido e consequente decretação do divórcio.

Relatei o essencial. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por 

GERCY ALVES RAMOS e EVANILDO APARECIDO RAMOS, ambos bem 

qualificados nos autos.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 

1.580, par. segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora deduzida.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para 

DECRETAR O DIVORCIO requerido por GERCY ALVES RAMOS e 

EVANILDO APARECIDO RAMOS, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, 

permanecendo a requerente com o nome de casada.

 No mais, com relação à partilha de bens, HOMOLOGO, com fundamento 

no artigo 269, III, do C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial.

 Sem custas e honorários, tendo em vista a concessão da Justiça 

Gratuita.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727391 Nr: 8272-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRVDA, PVDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por JACKSON RAFAEL VICENTE 

DE ANDRADE, representado pela genitora, Sra. Patrícia Vicente do 

Nascimento em desfavor de RAFAEL DA COSTA ANDRADE, todos bem 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/14.

Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 30 

% do salário mínimo vigente no país (fls. 17/18).

Designada audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido 

exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar 

equivalente a 30 % do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo 

genitor em favor do autor até o dia primeiro de cada mês mediante 

depósito em conta bancária informada nos autos, além de ter o genitor se 

comprometido em arcar com metade das despesas extraordinárias (fls. 

42/43).

A advogada componente do Núcleo de Prática Jurídica (NUPRAJU) 

ratificou a aludido acordo (fls. 45), tendo o Parquet opinado pela sua 

homologação (fls. 46/47).

É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 42/43, constando-se o teor de suas 

avenças.

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses do menor, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 269, III, do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito.

 Oficie-se na forma vindicada à fl. 42.

Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732281 Nr: 12527-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMB, NMMB, AMB, MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por ANATHIELLY MORESCO 

BORGES, NATALY MIGUELI MORESCO BORGES e ANALLY MORESCO 

BORGES, representadas pela genitora, Sra. Mary Lucia Moresco em 

desfavor de ADILSON ALVES BORGES, todos bem qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/19.

Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 01 

(um) salário mínimo vigente no país (fls. 20).

Designada audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido 

exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar de R$ 

400,00 (quatrocentos reais).

A Defensoria Pública ratificou a aludido acordo (fls. 34), tendo o Parquet 

opinado pela sua homologação (fls. 35/36).

É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 32, constando-se o teor de suas 

avenças.

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses das menores, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 269, III, do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito.

 Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 721296 Nr: 2318-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ‘Ação de Reconhecimento e Dissolução de união estável’ 

ajuizada por MARILENE GUALBERTO DOS SANTOS, em desfavor de 

PERIELI LACERDA DA COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito tramitou regularmente.

Realizada audiência de conciliação as partes entabularam acordo, que por 

sua vez, restou devidamente homologado pelo Juízo (fl. 35).

 Posteriormente, o feito foi desarquivado ante a informação de não 

cumprimento do acordo celebrado judicialmente, sendo, portanto, instalado 

o cumprimento de sentença.

Entretanto, à fl. 60 o patrono da autora informou o cumprimento do acordo 

pactuado entre as partes, com a liquidação e divisão dos bens, pugnando 

pelo arquivamento do feito.

Parecer ministerial às fls. 61/62.

Relatei o essencial. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude do cumprimento satisfatório do 

quanto firmado em sede de acordo homologado judicialmente, uma vez que 

as partes informam que os bens objeto da partilha no presente feito 

restaram liquidados e divididos, conforme pactuado.

Diante da satisfação do cumprimento de sentença, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, com fundamento no que dispõe o artigo 794, inc. I c.c. artigos 

795 e 269, III do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 727896 Nr: 8735-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDDO, REDDO, RDDLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por PAULO HENRIQUE DIAS DE 

OLIVEIRA e RAYSSA EMANUELLY DIAS DE OLIVEIRA, representados 

pela genitora, Sra. Raquel Dias de Lima Andrade em desfavor de SAULO 

DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA, todos bem qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/13.

Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 30 

% dos rendimentos líquidos do requerido (excluídas apenas as verbas 

previdenciárias e IR) (fls. 14/15).

Designada audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido 

exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar 

equivalente a 42 % do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo 

genitor em favor dos autores até o dia dez de cada mês mediante depósito 

em conta bancária informada nos autos, além de ter o genitor de 

comprometido em arcar com metade das despesas extraordinárias, 

regulamentando-se também o direito de visitas.

A advogada componente do Núcleo de Prática Jurídica (NUPRAJU) 

ratificou a aludido acordo (fls. 43), tendo o Parquet opinado pela sua 

homologação (fls. 44/45).

É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 40/41, constando-se o teor de suas 

avenças.

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses dos menores, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 269, III, do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito.

 Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 754365 Nr: 9967-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMRB, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por ADRESSON DE MORAES 

RODRIGUES BISPO, representado pela genitora, Sra. Adriana de Moraes 

em desfavor de ADELMO RODRIGUES BISPO, todos bem qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/17.

Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 40 

% do salário mínimo, designando-se audiência de conciliação (fls. 18).

A referida audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido 

exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar 

equivalente a 30 % do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo 

genitor em favor do autor até o dia dez de cada mês mediante depósito em 

conta bancária informada nos autos, além de ter o genitor se 

comprometido em manter os benefícios como plano de saúde e 

odontológico, enquanto estiver empregado na empresa que trabalha 

atualmente.

É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 21/22, constando-se o teor de suas 

avenças.

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses do menor, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 269, III, do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito.

 Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747278 Nr: 6320-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDR, LVMDR, RDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Não havendo qualquer questão prévia a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2015, às 

16h00min.Defiro a produção de prova testemunhal arrolada no prazo do 

art. 407 do CPC, bem como, a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 397, do CPC.Fixo 

como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que 

poderão ser formulados no decorrer da instrução, a verificação de ter o 

binômio necessidade-possibilidade sofrido alteração.Intimem-se as partes 

a comparecer, bem como as testemunhas arroladas, sendo que fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias da intimação da presente para apresentação do 

rol em Cartório (CPC, art. 407).Por outro lado, considerando que o 

magistrado é o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 131 do CPC, dispenso o depoimento pessoal 

das partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal 

prova nada mais trará que a reprodução do que já foi afirmado na inicial.

(...) Por fim, a teor dos documentos atrelados à réplica, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se em cinco dias (art. 398, CPC). Intimem-se, 

todos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747815 Nr: 6633-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSS, ACDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada por JUAN DA SILVA SOUZA, 

representado pela genitora, Sra. Ana Claudia da Silva Feitosa em desfavor 

de CLEILTON BATISTA DE SOUZA, todos bem qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/13.

Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 60 

% do salário mínimo vigente no país, designando-se audiência de 

conciliação (fls. 14).

A referida audiência de conciliação restou exitosa com relação ao pedido 

exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar 
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equivalente a 30 % do salário mínimo vigente no país a ser pago pelo 

genitor em favor do autor até o dia dez de cada mês mediante depósito em 

conta bancária informada nos autos, além de ter o genitor se 

comprometido em arcar com metade das despesas com medicação.

 A Defensoria Pública ratificou a aludido acordo (fls. 20), tendo o Parquet 

opinado pela sua homologação (fls. 21/22).

É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 17/18, constando-se o teor de suas 

avenças.

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses do menor, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 269, III, do CPC, o acordo 

tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito.

 Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça.

 Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 758633 Nr: 12531-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DONIZETE FRANCISCO DE SOUZA e MARIA ROSA DE SOUZA, 

devidamente qualificados nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL, relatando que contraíram matrimônio sob o 

regime de comunhão parcial de bens, sem possibilidade de reconciliação, 

sendo que na constância do matrimônio não adquiriram bens e nem dívidas 

a partilhar. Informam, ainda, que durante a união adveio o nascimento de 

dois filhos, ambos maiores e capazes.

 Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pedido e consequente decretação do divórcio.

Relatei o essencial. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL ajuizada por 

DONIZETE FRANCISCO DE SOUZA e MARIA ROSA DE SOUZA, ambos 

bem qualificados nos autos.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 

1.580, par. segundo, do Código Civil/2002 e do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Assim, impõe-se a procedência da pretensão ora deduzida.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para 

DECRETAR O DIVORCIO requerido por DONIZETE FRANCISCO DE SOUZA 

e MARIA ROSA DE SOUZA, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, voltando 

a Requerente a usar o nome de solteira, qual seja, MARIA ROSA DE 

FREITAS.

Sem custas e honorários, tendo em vista a concessão da Justiça Gratuita.

Expeça-se o mandado de averbação e encaminhe-se ao ofício competente 

para os devidos fins, certificado no verso a data do trânsito em julgado, 

bem como os demais dados necessários. Preclusa a via recursal, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Às providências.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 755036 Nr: 10310-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

01. Anote-se o novel endereço da requerida constante nas fls. 48 da ação 

cautelar de busca e apreensão de menor que tramita em apenso (Código 

738646).

02. Considerando-se que a conciliação além de fomentar a pacificação 

social dos conflitos também contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda aos 

seus interesses, designo audiência de conciliação para o dia 09 de junho 

de 2015, às 14h00min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação deste Juízo.

Após, acaso inexitosa a conciliação, passarei ao saneamento ou 

julgamento do feito, conforme o caso.

03. Sem prejuízo, determino que se proceda a realização de estudo 

psicossocial (ECA, art. 167) no domicílio da parte Requerente e Requerida, 

sem prévio aviso, aferindo-se as condições econômicas, higiênicas, 

morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos, escola e local de trabalho) 

para criação e educação do infante, em laudo circunstanciado no prazo 

de 30 (trinta) dias.

04. Intimem-se, todos. Notifique-se. Cumpra-se, expedido-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760336 Nr: 13506-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para 

DECRETAR O DIVORCIO requerido por CLICIO FERREIRA DOS SANTOS e 

VANIA RIBEIRO DOS SANTOS, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, 

continuando a Requerente a usar o nome de solteira, uma vez que não 

houve alteração quando do matrimônio.No mais, com relação à guarda, 

direito de visitas e verba alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no 

artigo 269, III, do C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial. Sem 

custas e honorários, tendo em vista a concessão da Justiça 

Gratuita.Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como 

termo de guarda dos menores TAYNI VITÓRIA RIBEIRO FERREIRA DOS 

SANTOS, TAYNÁ VITÓRIA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS e CLICIO 

JUNIOR RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS em favor da genitora.Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Notifique-se o Ministério Público.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 407619 Nr: 3326-98.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, 

EDNO DAMASCENA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS

 Ante o exposto, com fundamento no art. 267, III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito.Sem custas, vez que se trata de 

requerente beneficiário da justiça gratuita. Com o trânsito, procedam-se as 

baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.Notifique-se o 

Ministério Público.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 715469 Nr: 10749-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JYDSR, BCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de acolher o pedido de fls. 46/47, bem como o parecer ministerial de 

fls. 52/53, haja vista que a presente execução tramita sob o rito da 

coerção pessoal, sendo incabível a penhora on line e a restrição de 

veículos sob tal modalidade. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS- ART. 733 DO 

CPC - PENHORA ON-LINE - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. Na execução de alimentos, com fulcro no art.733 do CPC, 

não deve ser deferida a penhora on-line por ser desconforme ao preceito 

legal. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0145.03.120632-2/001 - 

COMARCA DE JUIZ DE FORA - AGRAVANTE(S): B.B.G.S. 

REPRESENTADO(A)(S) P/ MÃE K.F.B. - AGRAVADO(A)(S): S.G.S. - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. MANUEL SARAMAGO)

Diante disso, manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, se 

possui interesse na conversão do rito da coerção pessoal para o rito da 

constrição patrimonial, bem como o que entender de direito.

Em igual prazo, deverá a exequente apresentar cálculo atualizado do 

débito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738646 Nr: 1128-78.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA, OLIVIA DE 

MATTOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto e ante a documentação juntada aos autos, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, tornando definitiva a liminar deferida, para que 

produza todos os efeitos legais, com fulcro no art. 803 do Código de 

Processo Civil.A alteração da guarda do menor já é objeto de ação própria 

(ID n. 755036 - feito apenso).Sem custas e sem honorários.Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as devidas baixas. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744777 Nr: 4840-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

LENI ALVES DE OLIVEIRA pugna pela autorização judicial via ALVARÁ 

para proceder ao levantamento de importâncias referentes a FGTS e PIS a 

que fazia jus seu falecido esposo ADALBERTO DE OLIVEIRA (fls. 05/08).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/26.

Com vistas, a representante do Ministério Público não se opôs quanto ao 

pedido inicial (fl. 56).

Às fls. 29/42 a Caixa Econômica Federal informou a existência de 

numerário disponível junto aquela instituição financeira em favor do “de 

cujus”.

Relatei o essencial. Decido.

Ao compulsar os autos verifico a legitimidade da requerente, a qual é 

esposa do falecido, sendo que um dos herdeiros, maior e capaz, renuncia 

a seu quinhão, consoante declaração de fl. 53; enquanto os demais 

herdeiros, Luiz Alberto de Oliveira e Adalberto de Oliveira Junior, são 

incapazes e a requerente figura como curadora dos mesmos.

Outrossim, extrai-se do documento encartado às fls. 40 a existência de 

numerário disponível em favor do falecido junto à Caixa Econômica 

Federal, o qual haverá de ser revertido em favor de seus herdeiros e 

meeira, conforme informado pela autora.

Ademais, cumpre ressaltar que o Ministério Público na se opôs ao pedido 

inicial, opinando pelo levantamento da quantia descrita à fl. 29 em favor da 

autora com dispensa da prestação de contas, ante ao baixo valor 

disponível aos herdeiros e meeira (fl. 56).

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando a requerente, 

LENI ALVES DE OLIVEIRA, bem qualificada nos autos, a levantar os 

valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, a que fazia jus o 

falecido ADALBERTO DE OLIVEIRA, cujo óbito ocorreu em 22 de abril de 

2014.

Expeçam-se os alvarás com validade de 60 (sessenta) dias. Dispensada a 

prestação de contas.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738496 Nr: 1025-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE FÁTIMA TOPASSI, LUCIANE ANDREIA 

TOPASSI DA SILVA, FLAVIA PERPÉTUA TOPASSI BARBOSA, EDEVÂNIO 

REIS BARBOSA, FABIO RENATO TOPASSI, MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA TOPASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do ESPÓLIO de ANA MARIA DE 

SOUZA TOPASSI, sendo requerente BENEDITO DE FÁTIMA TOPASSI e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

41), estadual (expedida pela PGE – fl. 66) e municipal (fl. 48) e Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do respectivo comprovante 

de recolhimento do tributo (fls. 51/55).

Apresentaram-se as primeiras declarações e plano de partilha (fls. 05/14).

 Tratando-se de feito que envolve apenas interesse de maiores e 

capazes, desnecessária a manifestação do Ministério Público.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido ANA MARIA DE SOUZA TOPASSI, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 158, caput e 

269, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em atendimento ao art. 1031, § 2º, do CPC, abra-se vista à Fazenda 

Pública, antes de se efetivar a entrega do formal de partilha aos 

interessados.

 Após o trânsito em julgado e recolhimento das custas, se for o caso, se 

nada requerido, expeça-se o formal de partilha.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 401369 Nr: 14865-95.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA

 Vistos etc.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

ou na falta deste, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à proposta de partilha formulada pela exequente às 
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fls. 741/743.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750685 Nr: 8121-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FRANCISCO DA SILVA, MARIA DE LOURDES 

FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À luz do parecer Ministerial retro, proceda-se à avaliação judicial do imóvel 

objeto do pedido inicial (fls. 21/23), cujo laudo deverá aportar nos autos no 

prazo de trinta dias.

 Do laudo de avaliação, intime-se o autor para manifestar-se em dez dias. 

Após, abra-se vista ao Parquet.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 302700 Nr: 1354-11.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SILVA TORRES, 

STAEL MARIA DA SILVA

 Vistos etc.

Conforme já determinado à fl. 810, previamente ao exame do pedido de 

liberação formulado pela parte credora, oficie-se ao Juízo deprecado 

solicitando informações acerca da existência de numerários disponíveis 

junto aos respectivos autos da missiva em tramitação no Juízo de Três 

Lagoas-MS, sendo que em caso positivo deverá efetuar a transferência 

dos mesmos à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

Cumpra-se imediatamente, devendo a Sra. Gestora Judicial promover 

todos os atos necessários, inclusive, indicando o meio pelo qual deverá o 

Juízo deprecado proceder para efetivar a mencionada transferência de 

valores.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420984 Nr: 3258-17.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGA, DAN, JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE, LUCIANA 

M. HARDMAN DA SILVA, REALINO ROCHA BASTOS, REMI CRUZ 

BORGES, SAULO AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO, 

WILSON LOPES

 Intimação do patrono do autor, Dr. Remi Cruz Borges, para manifestar 

acerca dos documentos juntados aos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738826 Nr: 1240-47.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para fins de dieito, que expirou o prazo para o patrono do autor 

manifestar acerca da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 709744 Nr: 4682-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO, MARIA ELISA SENA MIRANDA

 Vistos etc. I- A teor da renuncia de mandato ora apresentada verbalmente 

pela a parte requerida, bem como da informação que não ostentar 

condições de arcar com patrocínio de advogado, acolho a renuncia, 

notadamente o caráter unilateral da mesma e nomeio a para continuar a 

patrocinar a sua defesa a douta advogada Élcia Martins Soares Ferreira 

(NUPRAJU). II- Cuida-se de “ação de separação judicial litigiosa e partilha 

de bens c/c alimentos“ proposta por MAURO CESAR FERREIRA DE SOUZA 

em face de EDNALVA MARIA SILVA SIQUEIRA, ambos bem qualificados 

nos autos. Designada audiência de instrução para esta data, as partes 

foram instadas à conciliação, a qual restou exitosa nos termos acima 

dispostos. Relatei o essencial. Decido. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Nos termos do art. 1.123 do CPC, plausível é a 

conversão, mormente se presentes os requisitos do art. 1.121, do CPC. De 

mais a mais, considerando que nos termos do artigo 125, incisos II e IV, do 

Código de Processo Civil, compete ao Juiz, na direção do processo, zelar 

pela rápida solução do litígio, tentando a qualquer tempo conciliar as 

partes, deve o acordo entabulado entre as partes ser homologado por 

este Juízo. Acrescenta-se, ainda, que o artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do processo, com 

resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso porque o mérito é 

da essência da transação. Outrossim, de acordo com o teor do artigo 226, 

§ 6º, da CRFB/88, com a nova redação conferida pela Emenda 

Constitucional n. 66, de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio”, de modo que não há mais a obrigatoriedade do transcurso do 

prazo de 02 (dois) anos de separação de fato para a decretação do 

divórcio direto do casal, assim acolho o pedido formulado pelas partes. 

Posto isso, com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de conseqüência, CONVERTO EM 

DIVÓRCIO a separação judicial dos demandantes, observando-se, o 

disposto nos arts. 1.580, do Código Civil, 24, 25, 35 e 37, § 1º, da Lei nº 

6.515/77. Homologo, ainda, a questão afeta à partilha de bens nos moldes 

ajustados entre as partes. Cumpridas as determinações, arquive-se com 

as devidas baixas. Sem custas haja vista que as partes militam sob o palio 

da Justiça gratuita, que ora defiro, também, à parte Requerida. Incabível a 

fixação de honorários, eis que inexiste sucumbência no presente caso 

(Nesse sentido: TJMT, Recurso de Apelação Cível nº 25438/2007, Quarta 

Câmara Cível, rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 25.6.2007). Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação e encaminhe-se aos ofícios competentes para os devidos fins, 

certificado no verso a data do trânsito em julgado, bem como os demais 

dados necessários, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. No mais, oficie-se ao Cartório de Registros de Imóveis 

competente, nos moldes do pedido acima constante. Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719317 Nr: 347-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido às fls. 24/26 para 

DECRETAR O DIVORCIO requerido por LÍGIA KARLA PEREIRA DA SILVA e 

LEANDRO MARTINS DA SILVA, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, 

continuando a Requerente a usar o nome de solteira, uma vez que não 

houve alteração quando do matrimônio.No mais, com relação à guarda, ao 

direito de visitas e à verba alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no 

artigo 269, III, do C.P.C., o acordo tal qual o celebrado às fls. 24/26. 

Expeça-se o termo de guarda definitiva. Sem custas tendo em vista a 

concessão da Justiça Gratuita. Sem honorários, eis que o caráter 

consensual faz presumir existência de ajuste particular sobre 

eles.Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais , bem como termo de guarda da menor em favor da genitora. 

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.Notifique-se o 

Ministério Público.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 756107 Nr: 10907-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS, DAS, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial , 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos o acordo entabulado entre Lourival Silva Souza, Débora Aparecida 

Sauer e Eliane Aparecida Silva acerca da guarda e direito de visitas da 

menor Sophia Aparecida Sauer Souza, determinando desde logo, a 

lavratura do Termo de Guarda Definitiva em favor da avó Eliane, 

constando expressamente a obrigação de assistência material, 

educacional e moral, bem como, as advertências do artigo 249 da Lei nº 

8.069/90.Sem custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.Após preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, 

com as devidas baixas e anotações de estilo.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451247 Nr: 6427-41.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor do documento encartado às fls. 180, dê-se ciência a parte adversa, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 411444 Nr: 7552-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDC, GMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA, 

IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007, impulsionando o feito para intimar o exequente, através de seu 

procurador, para indicar bens do executado passíveis de penhora, ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

 

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704367 Nr: 12344-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007, impulsionando o feito para intimar o advogado do requerente, 

para manifestar-se no feito em face a certidão de fls.63, informando sobre 

a morte de seu constituinte, ou requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, sob pena de extinção.

 

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735986 Nr: 15407-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADC, AAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007, impulsionando o feito para intimar o advogado do exequente, 

para manifestar-se no feito em face a certidão de fls.21, informando sobre 

a impossibilidade em citar o executado, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765758 Nr: 218-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO NUNES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, por não vislumbrar direito líquido e certo a 

amparar o impetrante, DENEGO de plano a segurança pleiteada e, 

consequentemente, julgo extinto o presente processo, sem análise do 

mérito, com fundamento no artigo 267, I, do Código e Processo Civil, Sem 

custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).Transitada em 

julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os 

autos com as anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435957 Nr: 4625-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, UMBERTO PEREIRA DA 

CRUZ CARDOSO, LUIZ ABILIO VIEIRA, ABADIO PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANDRO DOS SANTOS 

TAVARES

 Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e o espólio de 
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ABADIO PEREIRA CARDOSO, e determino o prosseguimento da 

execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Intime-se o exequente para 

informar, no prazo de 10 (dez) dias, se aceita a nomeação de bens à 

penhora de fls. 81/92. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 766298 Nr: 536-97.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido liminar, para o fim de determinar que o Estado de Mato 

Grosso suspenda a exigibilidade do crédito tributário apontado na 

notificação de lançamento nº 842275/693/11/2012, bem como não aplique 

penalidades consistentes na emissão de notas fiscais, restrições nos 

órgãos de proteção ao crédito e emissão de certidão, em razão da 

referida cobrança, enquanto os autos estiverem sub judice.Cite-se a 

requerida para, no prazo legal, apresentar resposta, consignando-se que, 

não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial pelo requerente (artigos 188, 802 e 803 do CPC). Intime(m)-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 703841 Nr: 11818-74.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTE LTDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI, 

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS

 .Por outro lado, JULGO IMPROCENDENTE a lide secundária em relação a 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – 

SANEAR.Condeno, ainda, a denunciante, COOMSER – COOPERATIVA 

MISTA DE BENS E SERVIÇOS LTDA-ME, ao pagamento das custas 

processuais relativas a denunciação à lide e honorários advocatícios a 

SANEAR , sendo que estes arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

consoante dispõe o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 766298 Nr: 536-97.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da autora, Dr. Anderson Mendes do Nascimento, 

OAB/MT nº 16.221-A, para retirar, preparar e instruir a Carta Precatória 

expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417897 Nr: 349-02.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO, MARIA DA 

GRACA MENDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOMSER COOPERATIVA MISTA DE BENS E 

SERVICOS RONDONOPOLIS LTDA, BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS 

S/A, SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR, KATIA LUZIA DE GODOI, MARIA ELISABETE PICOLO DE 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO

 A vista de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação indenizatória 

movida por TATIANA MENDES PERIPOLI DE CAMARGO, representada por 

sua genitora, MARIA DA GRAÇA MENDES RIBEIRO em face da empresa 

COOMSER – COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE 

RONDONÓPOLIS LTDA, o que faço para condenar a requerida a pagar à 

autora as seguintes verbas: a) R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de 

danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo INPC, desde a data da sentença (súmula 362 do STJ);b) R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) a título de dano estético, sendo que todos os valores 

deverão ser devidamente corrigidos segundo o INPC, desde a data da 

sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso.c) pagamento mensal vitalícia desde a data do fato danoso 

(23/10/2006), equivalente ao último salário recebido pela autora antes do 

acidente, no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), incluída as 

verbas trabalhistas referentes ao 13º salário e às férias. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 710457 Nr: 5424-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELAJE IND E COM DE ART CONCRETO 

LTDA, MONICA HORTO LEMOS MACHADO CARDOSO, SÉRGIO RENE 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na exceção de 

pré-executividade ajuizada por MODELAJE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONCRETO LTDA na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, 

por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo 

(TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. 

Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens da empresa executada, suficientes para 

garantir a execução. Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734726 Nr: 14477-85.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARTINS BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, PARA QUERENDO 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724552 Nr: 5539-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERPHOS INDUSTRIA, COMERCIO 

REPRESENTACOES, ARIADINI MIRANDA SILVA, ANGELA MIRANDA DA 

SILVA, VERA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS

 Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na exceção de 

pré-executividade ajuizada por COPERPHOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO, VERA LÚCIA DA SILVA, ANGELA MIRANDA DA SILVA 

e ARIADINI MIRANDA SILVA na ação de execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de bens da empresa executada, 

suficientes para garantir a execução. Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741545 Nr: 3025-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIDE PINHEIRO LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO, OAB/MT 13179-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720818 Nr: 1860-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 30/36.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 348678 Nr: 4032-86.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANE ABADIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Cumpra-se o despacho de fls. 89, observando-se o endereço indicado às 

fls. 39 e 44.

Intime-se, ainda, o advogado da executada do referido despacho.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339438 Nr: 7706-09.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SOUZA PRIMO, JOSE 

CARLOS DE SOUZA PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Tendo em conta que o executado não ofereceu embargos à execução, 

DEFIRO o pedido de fls. 61.

Expeça-se o alvará eletrônico.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764345 Nr: 15494-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Providencie-se o cancelamento da distribuição do feito 764345, porque 

não se trata de embargos à execução.

Após, junte-se a petição de fls. 04/10, nos autos nº 416052.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 728284 Nr: 9093-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BACKES, CARLOS 

ALBERTO BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia do 

processo nº 72416/2010, a fim de verficar se o executado foi ou intimado 

por meio do aviso de cobrança n° 72416.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755380 Nr: 10519-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, verificado o direito líquido e certo do 

impetrante, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/09, 

julgo totalmente PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial de 

fls. 05/13, para o fim de determinar, de modo definitivo, o restabelecimento 

da energia elétrica na unidade consumidora nº 10783801. Em 

consequência, torno definitiva a liminar concedida às fls. 31/32.Sem 

custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (art. 25, da Lei n°12.016 e artigo 105 do 

STJ).Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 

12.016 de 07/08/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso 

voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733319 Nr: 13348-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPERCIO DO NASCIMENTO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR FRANCISCO, LUIZ FRANCISCO, 

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO

 Intimação do advogado do Requerido, Dr. Luciano Carvalho do 

Nascimento, OAB/MT nº 13.547, do r. despacho de fls. 81 a seguir 

transcrito: "VISTO. Dê-se vista dos autos ao advogado subscritor da 
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petição de fls. 36. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 282349 Nr: 5797-34.2001.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO, IRACEMA 

CECARECHI MACEDO, IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA, 

IVANILDO JOSE FERREIRA, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 Intimação do advogado da requerida Dr. Ivanildo José Ferreira, OAB/MT nº 

8213, para querendo contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744621 Nr: 4735-02.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO DE LIMA SOARES, KELLY SIMONE 

NOBRE DA SILVA, ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA, NILENE NEVES 

MAGABEIRA, MARISA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES 

LTDA, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VALTER FERREIRA 

JUNIOR, RICARDO JOÃO ZANATA

 Intimação do advogado dos autores, Dr. Elson Rezende de Oliveira, 

OAB/MT nº 12.452, para retirar, preparar e instruir a Carta Precatória 

expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 729622 Nr: 10286-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-DETRAN RONDONOPOLIS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da Impetrante, Dr. Vanderlei Chilante, OAB/MT nº 

3533-A, para tomar ciência da r. sentença proferida, cujo dispositivo 

segue transcrito: "Com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial de fls. 05/23, para 

o fim de determinar que Autoridade Coatora cobre apenas 30 dias de taxa 

de permanência, liberando-se o veículo marca/modelo VW/COMIL, placa 

JYW 1559, ano 1998/1998, com a prova do pagamento das multas 

impostas, taxas e despesas com remoção, além de outros encargos 

previstos na legislação específica. Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 

14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para 

recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos 

deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733769 Nr: 13686-19.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733799 Nr: 13715-69.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734155 Nr: 14014-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES GUTKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737196 Nr: 86-91.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737214 Nr: 104-15.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VEIGA PEDROSO, BRASILINO CELESTINO 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737233 Nr: 123-21.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CASSIA DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737236 Nr: 126-73.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, o adv. CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para, querendo, 

contrarrazoar o recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757221 Nr: 11625-54.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente na pessoa de seu patrono, advº SAULO 

MORAES, OAB/MT nº 4732, para retirar, preparar e instruir a Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 296254 Nr: 10890-41.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNO, MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO CÂNDIDO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D`MOURA, MAURICIO 

CASTILHO SOARES, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO

 Intimação dos advogados dos autores, Dr. Gilmar D'Moura, OAB/MT nº 

5.681 e, Drª Rossilene Bitencourt Ianhes Barbosa, OAB/MT nº 5.183, para 

que efetuem o pagamento das custas processuais, sendo o valor de R$ 

335,45, devido ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 54,90, devido ao Cartório 

Distribuidor, cujo pagamento deve ser efetuado junto ao Banco do Brasil, 

agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório 

Distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 291179 Nr: 5643-79.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO HISTOSHI INQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM, SAMIR 

BADRA DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR

 Intimação do advogado da requerente, Drº. Samir Badra Dib, OAB/MT 

5205, para que nforme a conta bancária dos beneficiários do crédito 

(credor principal e advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741561 Nr: 3037-58.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GRACIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor, Dr. Adriano de Azevedo Araújo, OAB/MT 

nº 13.179-B, para, querendo, apresente contrarrazões ao recurso 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750781 Nr: 8175-06.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER EDUARDO TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor, Dr. Ilson José Galdino, OAB/MT nº 

11.554, para, querendo, apresente contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735801 Nr: 15291-97.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IMILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da autora, Drª Cristiane Gonçalves da Silva, 

OAB/MT nº 15.471 e, Dr. Eduardo Fraga Filho, OAB/MT nº 6818, para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 377856 Nr: 6200-27.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o mesmo já encontra-se extinto.

II. O Executado por seu advogado, ofertou petitório impugnando os valores 

das custas judiciais, requerendo ao final que seja refeita as mesmas, para 

que possa realizar o seu pagamento.

III. Pois bem. Em análise dos autos verifico que as custas judiciais 

calculadas pela contadoria deste Juízo, não encontra-se eivada de erro 

algum vez em que foi usada e seguida a tabela para cálculos judicais 

disponibilizada pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça deste Estado.

IV. De consequência, indefiro o pedido formulado pelo Executado, vez que 

o valor descrito às fls.146 encontra-se correto.

V. Intime-se. Cumpra-se.

VI. Após, anote-se e arquive-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 621931 Nr: 4991-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO AFONSO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a denúncia, 

para CONDENAR o réu MAURICIO AFONSO PEREIRA LIMA, vulgo “jogado”, 

devidamente qualificado, no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 ( 

Tráfico de Entorpecentes ), à pena de 01 ( Um ) ano e 08 ( Oito ) meses de 

reclusão, em regime ABERTO, bem como à uma pena multa de 180 ( Cento 

e Oitenta ) dias-multas a 1/30 ( Um Trigésimo ) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 335051 Nr: 5867-47.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JÚNIOR LARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER

 Intimação do Dr. Adeir Alexsander Froder, OAB/MT n º 9.699, para tomat 

ciência da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 

09/02/2015, ás 13 horas, na sala de audiências da Primeir Vara Criminal 

desta Comarca de Rondonópolis/MT.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 624729 Nr: 7188-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALESSANDRO PEREIRA VILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 . Outrossim, as informações contidas nos autos demonstram ser 

suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da 

prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.Pelo exposto, 

atendidos todos os comandos legais, REVOGO a prisão preventiva e 

CONCEDO a liberdade provisória a CARLOS ALESSANDRO PEREIRA VILA, 

mediante a imposição das seguintes condições:1) Comparecer(em) 

mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I, CPP);2) Comparecer(em) a todos os atos do processo (art. 

319, VIII); 3) Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 

319, IV, CPP); e4) Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, 

etc..) (art. 319, II, CPP). Na ocasião do cumprimento da ordem de soltura, o 

denunciado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas 

resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de 

sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).Expeça-se o necessário. 

Lavre-se termo de compromisso e cumpra-se com urgência.Expeça-se 

alvará de soltura para o acusado, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 625443 Nr: 7691-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante, em 

tese, da tipicidade dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada resposta no prazo legal, ou se o 

acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

 Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do(s) denunciado(s), pois o Ministério 

Público possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 315999 Nr: 945-31.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CHRISTIANO BIER, ORCIVAL GOUVEIA 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN, FABIO LUIS 

DE MELLO OLIVEIRA

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 314, determinando seja o 

patrono do acusado Eder intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

firmar a resposta à acusação.

Após, retornem os autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

das preliminares arguidas na resposta à acusação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613007 Nr: 3530-80.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON COSTA VILA, PAULO HENRIQUE 

MORAIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos, etc.

Antes de designar audiência, considerando não ter sido juntada a certidão 

de óbito do acusado Paulo Henrique Moraes Gomes, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, conforme requerido no item 3 da cota 

de fls. 109.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619247 Nr: 2353-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos, etc.

Ante a desistência do recurso interposto operada pelo réu através da 

defensoria pública (fls. 125/126), certifique-se o trânsito em julgado e 

proceda-se conforme o determinado nos itens 31 e 32 da sentença de fls. 

120/121.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619671 Nr: 2767-45.2014.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL

 47.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a.com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o réu Aldo Alves da Silva, da imputação prevista no art. 288, 

parágrafo único, do Código Penal; eb.CONDENÁ-LO como incurso nas 

sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do art. 70 (duas 

vezes), ambos do CP e art. 12, da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do Código 

Penal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627005 Nr: 6-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no artigo 312, do CPP, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO 

a prisão preventiva de LEANDRO SOUZA LINO.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após, arquive-se em pasta própria.Às providencias. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Edital

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

QUARTA VARA CRIMINAL

JUIZ(A):TATYANA LOPES DE ARAÚJO BORGES

ESCRIVÃO(Ã):JOSÉ APARECIDO FERREIRA

EXPEDIENTE:2014/25

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 338894 Nr: 2698-18.2011.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LOURIVAL SILVA SOUZA

EDITAL EXPEDIDO:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO/AUDIÊNCIA 03/2014

PRAZO: 20 DIAS.AUTOS Nº 2698-18.2011.811.0064 - 338894

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTIMANDO: RÉU(S): LOURIVAL SILVA SOUZA FILIAÇÃO: MANOEL 

RODRIGUES SOUZA E ELIANE APARECIDA SILVA, DATA DE 

NASCIMENTO: 10/8/1986, BRASILEIRO(A), NATURAL DE MINEIROS-GO, 

SOLTEIRO(A), AUX. DE ELETRICISTA/ DESOCUPADO, ENDEREÇO: RUA 

08, QD. 04, LT. 04- ENCAMINHADO A CADEIA PUBLICA LOCAL, BAIRRO: 

PARQUE SÃO JORGE, CIDADE: RONDONÓPOLIS-MT, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E DESCONHECIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ACIMA QUALIFICADO PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O 

DIA 03/04/2014, ÀS 16H50MIN, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA QUARTA 

VARA CRIMINAL NO ENDEREÇO ABAIXO INDICADO.RESUMO DA INICIAL: 

"VISTOS. COMPULSANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICA-SE DOS 

AUTOS QUE FORA CONCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME AO 

REEDUCANDO PARA O REGIME SEMIABERTO, EM 29/07/2011 (FL. 56/58). 

CONTUDO, VISLUMBRA-SE DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

NÃO ENCONTROU O ENDEREÇO FORNECIDO PELO REEDUCANDO À 

FL.60, CONFORME SE VÊ À FL.67. O MINISTÉRIO PÚBLICO, A FL. 70 

REQUEREU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO SEMIABERTO 

PARA O FECHADO, EM VIRTUDE DO REEDUCANDO NÃO HAVER SIDO 

ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO ÀS FLS.60. OS AUTOS 

VIERAM CONCLUSOS. É SUCINTO O RELATÓRIO. DECIDO. DIANTE O 

EXPOSTO EM EPÍGRAFE, DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA O 

DIA 03/04/2014, ÀS 16H50MIN. INTIME-SE O RÉU POR EDITAL. INTIME-SE A 

DEFESA. CIENTIFIQUE-SE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE..." E, PARA QUE CHEGUE AO 

CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, NO FUTURO, POSSA 

ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE EDITAL QUE SERÁ 

AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. EU, 

JOSÉ APARECIDO FERREIRA, DIGITEI.RONDONÓPOLIS - MT, 4 DE 

FEVEREIRO DE 2014.

JOSÉ APARECIDO FERREIRA

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

PORTARIA 335/09

Cod.Proc.: 620788 Nr: 3928-90.2014.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): UELITO NASCIMENTO DA SILVA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): UELITO NASCIMENTO DA SILVA FILIAÇÃO: ILTON 

BORGES DA SILVA E DIRCE NASCIMENTO DA SILVA, DATA DE 

NASCIMENTO: 21/5/1978, BRASILEIRO(A), NATURAL DE POXOREU-MT, 

SOLTEIRO(A), ENDEREÇO: RUA B, LOTE 05, BAIRRO: JD UNIVERSITARIO, 

CIDADE: PRIMAVERA DO LESTE-MTFINALIDADE:INTIMAÇÃO DO 

RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO PARA COMPARECER PERANTE A 

ESTE JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL NA AUDIÊNCIA DE 

ADMONITÓRIA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 27/01/2015 ÁS 13:00 

HORAS. ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO N°2299 BAIRRO: JARDIM 

GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO DA 

INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:VISTOS EM CORREIÇÃO. ACOLHO A COTA 

MINISTERIAL DE FL. 397.DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA O DIA 

27/01/2015, ÀS 13:00 HORAS.INTIME-SE O (A) RECUPERANDO (A) POR 

EDITAL.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIME-SE A DEFESA. 

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 600462 Nr: 4898-95.2011.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CICERO ANTONIO DA COSTA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): CICERO ANTONIO DA COSTA, RG: 2.495.324-6 

FILIAÇÃO: JOAQUIM SOARES DA COSTA E MARIA CANDIDA DA COSTA, 

DATA DE NASCIMENTO: 12/11/1970, BRASILEIRO(A), NATURAL DE 

RONDONOPOLIS-MT, SOLTEIRO(A), AUX. DE SERVIÇOS 

GERAIS/OPERADOR DE MAQU, ENDEREÇO: RUA PARANA, N° 70, TEL. 

9692 -22 2 0 ,  B A I R R O :  J A R D I M  A L V O R A D A ,  C I D A D E: 

RONDONÓPOLIS-MTFINALIDADE:INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO, ACIMA 

QUALIFICADO PARA COMPARECER PERANTE A ESTE JUÍZO DA QUARTA 

VARA CRIMINAL NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE REALIZAR-SE-Á 

NO DIA 02/12/2014 ÁS 15:00 HORAS. ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO 

N°2299  BA IRRO:  JARDIM GUANABARA C IDA D E  D E 

RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO DA INICIAL:

DECISÃO/DESPACHO:VISTOS EM CORREIÇÃO.

CUMPRA-SE DECISÃO DE FLS. RETRO.NO MAIS, AGUARDE-SE 

EVENTUAL REQUERIMENTO QUE JUSTIFIQUE NOVA CONCLUSÃO.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 619254 Nr: 2360-39.2014.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCELO OLIVEIRA DAMASCENO

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
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PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): MARCELO OLIVEIRA DAMASCENO FILIAÇÃO: ZENITA 

OLIVEIRA DAMASCENO, DATA DE NASCIMENTO: 11/7/1978, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE SÃO JOSÉ DO POVO-MT, SOLTEIRO(A), 

PEDREIRO, ENDEREÇO: AV. DOM WUNIBALDO, N° 291, CIDADE: 

RONDONÓPOLIS-MT

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO PARA 

COMPARECER PERANTE A ESTE JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL NA 

AUDIÊNCIA DE ADMONITÓRIA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 02/12/2014 

ÁS 14:30 HORAS. ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO N°2299 BAIRRO: 

JARDIM GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO DA 

INICIAL:

DECISÃO/DESPACHO:VISTOS EM CORREIÇÃO.CUMPRA-SE DECISÃO DE 

FLS. RETRO.

NO MAIS, AGUARDE-SE EVENTUAL REQUERIMENTO QUE JUSTIFIQUE 

NOVA CONCLUSÃO.ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 619553 Nr: 2635-85.2014.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULA ALVES DE SOUZA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): PAULA ALVES DE SOUZA FILIAÇÃO: JANUARIO 

ALVES DE MARIA E MARIA SOCORRO DE SOUZA, DATA DE 

NASCIMENTO: 6/11/1975, BRASILEIRO(A), NATURAL DE POXOREO-MT, 

SOLTEIRO(A), COZINHEIRA, ENDEREÇO: RUA ARIADNE FELTRIM, N° 34, 

B A I R R O :  V I L A  A U R O R A ,  C I D A D E : 

RONDONÓPOLIS-MT.FINALIDADE:INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO, ACIMA 

QUALIFICADO PARA COMPARECER PERANTE A ESTE JUÍZO DA QUARTA 

VARA CRIMINAL NA AUDIÊNCIA DE ADMONITÓRIA QUE REALIZAR-SE-Á 

NO DIA 02/12/2014 ÁS 14:30 HORAS. ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO 

N°2299  BA IRRO:  JARDIM GUANABARA C IDA D E  D E 

RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO DA INICIAL:

DECISÃO/DESPACHO:VISTOS EM CORREIÇÃO.CUMPRA-SE DECISÃO DE 

FLS. RETRO.

NO MAIS, AGUARDE-SE EVENTUAL REQUERIMENTO QUE JUSTIFIQUE 

NOVA CONCLUSÃO.ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 332604 Nr: 3415-64.2010.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FRED RAMOS DE SOUZA

ADVOGADO: ARIONALDO MADEIRA COSTA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): FRED RAMOS DE SOUZA, CPF: 308.053.458-17, RG: 

326409361 SSP SP FILIAÇÃO: HORMINIMO ANTUNES DE SOUZA E JAY 

PEREIRA RAMOS, DATA DE NASCIMENTO: 31/08/1982, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE RUBIM-MG, CASADO(A), FRENTISTA DE POSTO, 

ENDEREÇO: RUA FLAVIO DE CARVALHO, N° 1566 (66) 9223-7082 (11) 

4781-3794, BAIRRO: JD BURITI, CIDADE: RONDONÓPOLIS-MT

FINALIDADE:INTIMAÇAO DO RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 09/02/2015 ÁS 

15:00 HORAS. NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DESTA COMARCA NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL, SITO Á RUA RIO BRANCO N°2299, 

BAIRRO JARDIM GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO 

DA INICIAL:

DECISÃO/DESPACHO:VISTOS EM CORREIÇÃO. ACOLHO A COTA 

MINISTERIAL DE FL. 212. DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA O 

DIA 09/02/2015, ÀS 15:00 HORAS, NOS TERMOS DO ART. 118 DA LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL.

INTIME-SE O (A) RECUPERANDO (A) POR EDITAL. CIÊNCIA AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. INTIME-SE A DEFESA. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. 

CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 334921 Nr: 5737-57.2010.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SANSAO EVANGELISTA DE SOUZA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): SANSAO EVANGELISTA DE SOUZA FILIAÇÃO: 

MARCOLINO DE SOUZA E SERAFINA EVANGELISTA DE SOUZA, DATA 

DE NASCIMENTO: 11/10/1977, BRASILEIRO(A), NATURAL DE 

RONDONOPOLIS-MT, SOLTEIRO(A), ENDEREÇO: RUA POCONÉ, Nº. 751, 

TEL. 9275-7190, BAIRRO: JARDIM LOURDES, CIDADE: 

RONDONÓPOLIS-MT

FINALIDADE:INTIMAÇAO DO RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 02/02/2015 ÁS 

14:00 HORAS. NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DESTA COMARCA NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL, SITO Á RUA RIO BRANCO N°2299, 

BAIRRO JARDIM GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO 

DA INICIAL:

DECISÃO/DESPACHO:VISTOS.CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADA AS FLS. 291, REDESIGNO O DIA 

02/02/2015, ÀS 14H00MIN, PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO.INTIME-SE O RECUPERANDO VIA EDITAL.CIÊNCIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO.INTIME-SE A DEFESA.EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. 

CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 613267 Nr: 3800-07.2013.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ARIOVALDO DE OLIVEIRA SOBRINHO

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): ARIOVALDO DE OLIVEIRA SOBRINHO FILIAÇÃO: 

AROLDO DE OLIVEIRA E SUELI ALVES ANTONIO, DATA DE NASCIMENTO: 

09/07/1980, BRASILEIRO(A), NATURAL DE RONDONOPOLIS-MT, 

CASADO(A), SERVIÇOS GERAIS, ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO DA 

SILVA, N° 1850 - FONE: 9651 6081, BAIRRO: JD. TROPICAL, CIDADE: 

RONDONÓPOLIS-MT

FINALIDADE:INTIMAÇAO DO RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

AUDIÊNCIA DE ADMONITÓRIA DESIGNADA PARA O DIA 02/02/2015 ÁS 

14:00 HORAS. NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DESTA COMARCA NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL, SITO Á RUA RIO BRANCO N°2299, 

BAIRRO JARDIM GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO 

DA INICIAL;DECISÃO/DESPACHO:VISTOS.

CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADA AS FLS. 180, REDESIGNO O DIA 02/02/2015, ÀS 14H00MIN, 

PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTIME-SE O 

RECUPERANDO VIA EDITAL.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.INTIME-SE 

A DEFESA.EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-

320434 - 2008 \ 656. Nr: 5203-84.2008.811.0064

AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PEDRO ANTONIO DA SILVA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): PEDRO ANTONIO DA SILVA FILIAÇÃO: ADAO 

BALTAZAR DA SILVA E MARIA GABRIELA DA SILVA, DATA DE 

NASCIMENTO: 29/07/1962, BRASILEIRO(A), NATURAL DE ITUIUTABA-MG, 

SOLTEIRO(A), MECANICO, ENDEREÇO: RUA A CS 11 - FONE: 9228 2844 

OU RUA 09, LT. 10, BAIRRO: PEDRA 90 OU VILA OLINDA, CIDADE: 

RONDONÓPOLIS-MT

FINALIDADE:INTIMAÇAO DO RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

AUDIÊNCIA DE ADMONITÓRIA DESIGNADA PARA O DIA 09/02/2015 ÁS 

14:00 HORAS. NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DESTA COMARCA NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL, SITO Á RUA RIO BRANCO N°2299, 

BAIRRO JARDIM GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO 

D A  I N I C I A L : D E C I S Ã O / D E S P A C H O : V I S T O S  E M 

CORREIÇÃO.CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO ACOSTADA AS 

FLS. 77, REDESIGNO O DIA 09/02/2015, ÀS 14H00MIN, PARA REALIZAR A 

AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.INTIME-SE O RECUPERANDO, VIA 

EDITAL.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.INTIME-SE A 

DEFESA.EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE.

Cod.Proc.: 608562 Nr: 6436-77.2012.811.0064

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 667 de 939



AÇÃO: EXECUÇÃO DA PENA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCIO DE SOUZA

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107

EDITAL DE:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO:20

INTIMANDO:RÉU(S): MARCIO DE SOUZA, RG: 18804144 SSP MT 

FILIAÇÃO: MANOEL JOSÉ DE SOUZA E MARIA DE LOURDES DE SOUZA, 

DATA DE NASCIMENTO: 23/09/1989, BRASILEIRO(A), NATURAL DE 

JACIARA-MT, SOLTEIRO(A), AUXILIAR DE CARPINTARIA, ENDEREÇO: 

RUA 05, N° 951 - ATUALMENTE PRESO NA CADEIA PUBLICA, BAIRRO: PQ 

SÃO JORGE, CIDADE: RONDONÓPOLIS-MT

FINALIDADE:INTIMAÇAO DO RECUPERANDO, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

AUDIÊNCIA DE ADMONITÓRIA DESIGNADA PARA O DIA 09/02/2015 ÁS 

14:30 HORAS. NO EDIFÍCIO DO FÓRUM DESTA COMARCA NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL, SITO Á RUA RIO BRANCO N°2299, 

BAIRRO JARDIM GUANABARA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT.RESUMO 

DA INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:CÓDIGO Nº 608562 .VISTOS EM 

CORREIÇÃO. DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA O DIA 

09/02/2015, ÀS 14:30 HORAS, NOS TERMOS DO ART. 118 DA LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL.INTIME-SE O RECUPERANDO POR EDITAL.CIÊNCIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIME-SE A DEFESA. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. 

CUMPRA-SE.; EU ROSANA CARVALHO DE SOUZA, que digitei 

Rondonópolis-MT. 20 de janeiro de 2015.

Expediente

 

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 611344 Nr: 1684-28.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RODRIGO DE SIQUEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES

 Vistos em correição. Consta nos autos à fl. 75 planilha de remição de 

pena pelo estudo, onde informa que o reeducando estudou 214 horas 

dentro da unidade prisional.Assim, intime-se o Ministério Público e a defesa 

para manifestação (§ 8º, II, art. 126, LEP). Não havendo impugnação, 

desde já JULGO REMIDOS 18 dias da pena do recuperando. Proceda-se 

novo cálculo de pena, computando os dias remidos nesta decisão. Tendo 

em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal para progressão de 

regime do semiaberto para o aberto, de acordo com o cálculo de fl. 78, 

designo audiência admonitória para o dia 15/04/2015 as 15:00 

horas.Intime-se o (a) recuperando (a).Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se a defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 624563 Nr: 7068-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Acolho a cota ministerial de fl. 40.Designo o dia 

14/04/2015, às 16:00 horas, para realização de audiência admonitória. 

Intime-se o (a) recuperando (a).Ciência ao Ministério Público. Intime-se a 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 331774 Nr: 2585-98.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA FENILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA

 Vistos em correição.

 Intime-se o Ministério Público e defesa, para manifestarem sobre o cálculo 

de fl.225 (§ 8º, II, art. 126, LEP).

Não havendo impugnação, homologo o cálculo de fl. 225 para que surtam 

seus efeitos legais.

Outrossim, tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal para 

progressão de regime do semiaberto para o aberto, designo audiência 

admonitória para o dia 11/02/2015 as 14:30 horas.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Às providências.

 Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 627082 Nr: 85-83.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIMAR ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES

 Desse modo, DESIGNO o dia 10/02/2015, às 16h00min, para realização da 

necessária audiência de justificação.EXPEÇA-SE contramandado de 

prisão, encaminhando-se aos órgãos competentes para as devidas 

baixas. Intime-se o recuperando e a defesa, consignando que, não 

comparecendo ao ato designado, será expedido novo mandado de prisão. 

Ciência ao Ministério Público.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 613682 Nr: 4250-47.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MUNIZ BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA

 Processo nº 4250-47.2013.811.0064

 Vistos etc.

Considerando-se o teor a certidão de fls. 85, intime-se o advogado do réu 

pessoalmente (Dr. Rafael Santos de Oliveira – OAB/MT nº 14.885) para 

apresentar resposta à acusação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, com a apresentação da resposta, retornem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se, com urgência.

Rondonópolis, 16 de janeiro de 2015.

 Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 610337 Nr: 590-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CASTRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

15/04/2015, às 15h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para as 

vítimas e para a testemunha Márcia Aparecida dos Santos.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 611421 Nr: 1772-66.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

23/06/2015, às 16h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 167.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 609610 Nr: 7505-47.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 81, bem com que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 

(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 22/06/2015, às 15h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 610373 Nr: 628-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

22/06/2015, às 17h30min.

Sem prejuízo, considerando o ofício de fls. 65, expeça-se carta precatória 

à Comarca de Jaciara/MT, visando à inquirição da testemunha Ariovaldo 

Manhani.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 610983 Nr: 1290-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

15/04/2015, às 16h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, observando-se o endereço fornecido às fls. 122.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 604122 Nr: 1875-10.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AMILTON DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 119, bem como que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 

(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 09/03/2015, às 15h40min.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o r. despacho de fls. 116.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, observando-se as informações constantes de fls. 117 e 118.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 603107 Nr: 832-38.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

20/07/2015, às 14h.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o r. despacho de fls. 209/vº.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, observando-se as informações constantes de fls. 214.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 603242 Nr: 971-87.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINARIO JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 97, bem como que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 
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(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 09/03/2015, às 15h.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o r. despacho de fls. 95.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 338030 Nr: 1834-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

10/03/2015, às 17h.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 615578 Nr: 6250-20.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 133, bem como que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 

(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 27/07/2015, às 14h.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, observando-se os endereços fornecidos às fls. 118 e 123.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 611512 Nr: 1869-66.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 103, bem como que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 

(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 22/07/2015, às 14h40min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 618028 Nr: 1120-15.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON DOUGLAS REIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

29/07/2015, às 15h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 606534 Nr: 4352-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOLINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

29/07/2015, às 15h.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 615150 Nr: 5807-69.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOURENÇO TEIXEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 66, bem como que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 

(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 28/07/2015, às 17h.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 616945 Nr: 7660-16.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 
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JUNIOR

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de fls. 133, bem como que este magistrado 

estará em gozo de férias individuais no próximo mês de fevereiro de 2015, 

devidamente autorizado pela Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, 

disponibilizada em 24/11/2014 (DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 

(DJE nº 9432), o que impossibilita a realização da audiência anteriormente 

aprazada, redesigno-a para o dia 27/07/2015, às 16h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 620293 Nr: 3442-08.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estará em gozo de férias individuais 

no próximo mês de fevereiro de 2015, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 459/2014/PRES, de 19/11/2014, disponibilizada em 24/11/2014 

(DJE nº 9427), republicada em 3/12/2014 (DJE nº 9432), o que impossibilita 

a realização da audiência anteriormente aprazada, redesigno-a para o dia 

28/07/2015, às 13h30min.

Sem prejuízo, considerando o teor da certidão de fls. 63, dê-se vista dos 

autos às partes, iniciando-se pelo órgão do Ministério Público.

 Notifiquem-se.

Cumpra-se.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 381570 Nr: 27932-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.S.S, ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESÁR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27932-86.2014.811.0002.

Código nº. 381570.

VISTOS etc.

Defiro o pedido AJG.

 Comprovada a paternidade (fls. 13), e não havendo comprovação da 

remuneração do requerido, arbitro alimentos provisórios no importe de 

20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do requerido.

 Os alimentos deverão ser colocados à disposição do filho até o dia 10 

(dez) de cada mês, a partir da citação, em conta bancária indicada às fls. 

08, item “a”.

 Considerando que as partes podem resolver por consenso o valor da 

verba alimentar ante as necessidades do filho e condições financeiras do 

genitor, determino seja designada, pela secretaria, de conformidade com a 

pauta do conciliador, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário 

à realização do ato.

 Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e intime-se a 

genitora do requerente, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos.

 Da audiência, se não houver acordo, passará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para o requerido contestar, desde que o faça por intermédio 

de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados 

na inicial (artigos 285 e 319, CPC).

Oficie-se a Empresa Grupo Bom Futuro requisitando informação a respeito 

da remuneração do requerido, bem ainda para que providencie o desconto 

da pensão em folha de pagamento com posterior depósito na conta 

informada às fls. 08, item “a”.

 Concedo a prerrogativa prevista no artigo 172, §§ 1º e 2°, do CPC.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de janeiro de 2015.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 297092 Nr: 17497-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestem-se a parte autora e o Ministério Público. Intimem-se. (laudo de 

interdição)

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 293373 Nr: 13330-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WC, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestem-se a parte autora e o Ministério Público. Intimem-se. (laudo)

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 299663 Nr: 20263-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSB, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA, 

Mariana de Souza Leandro/UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestem-se a parte autora e o Ministério Público. Intimem-se. (laudo)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 9416-62.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMArPsmDMFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAK - UNIVAG, MARCO ANTONIO BARBOSA, PATRÍCIA LIMA 

SANTANA, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG, VANESSA CRISTINA 

DE ABREU SPERANDIO - UNIVAG - CURADORA ESPECIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO APARECIDO DE 
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SOUZA - UNIC, Mário Gonçalves Mendes Neto - UNIC

 manifestem-se a parte exequente em 05 (cinco) dias e o Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 289138 Nr: 8671-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHFS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C. e Provimento 56/2007-CGJ, abro vistas:

 À parte autora, para manifestação no prazo legal, acerca da informação 

das fls. 71/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 8628-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFPrLBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA, Marcio Sales de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LISBOA NETO, 

leidiane costa da silva

 dê-se vistas dos autos ao exequente e em seguida ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 308247 Nr: 4206-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNG, LNG, SMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste-se a parte autora. Ás providencias. Saem os presentes 

intimados.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 221519 Nr: 1765-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDO, MHPS, DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Usucapião para DECLARAR em favor da autora o USUCAPIÃO E 

CONSEQUENTE DOMÍNIO sobre o Lote n.° 03, com área de 400 m², 

localizado na Rua São Cristóvão, Loteamento Jardim Novo Horizonte, 

neste município de Várzea Grande-MT, inscrito no 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Capital sob o n.° 12.572, com os seguintes limites e 

confrontações:- pela frente, medindo 12,50 metros, confrontando com a 

Rua São Cristóvão;- pelo lado direito, medindo 32,00 metros, confrontando 

com o lote 04, da autora;- pelo lado esquerdo, medindo 32,00 metros, 

confrontando com o lote 02, de propriedade de Dislethe da Silva; e- pelos 

fundos, medindo 12,50 metros, confrontando com o lote de Maria Dalva 

Souza, na Cohab Nossa Senhora da Guia.Para tanto, DEVERÁ esta 

sentença servir de título para registro na escritura do imóvel.Pelo princípio 

da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, 

pelo caráter não condenatório desta sentença.Transitado em julgado, 

expeça-se mandado ao cartório de registro de imóveis desta Comarca 

para abertura de registro definitivo do imóvel litigioso no nome do autor, 

segundo o artigo 945, do CPC, com cópia desta sentença.Cumpridas as 

exigências supra, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande–MT, 13 

de janeiro de 2013.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 100851 Nr: 10012-80.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA, RODRIGO GOMES BRESSANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 465/06 (Cód. 100851)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO 

proposta por V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NP em desfavor de GRAZIELLE SILVA 

BOTELHO.

Diante das certidões de fls. 79-v, 80 e 81-v denoto que o autor não possui 

mais interesse no prosseguimento do feito, pois deixou de dar-lhe 

andamento mesmo depois de ter sido intimado pessoalmente e pela 

imprensa oficial, estando o feito no aguardo de manifestação desde 

outubro/2014.

DIANTE DISSO, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 267, III e § 1o, CPC, revogando a liminar de fls. 

30.

Feito novo, sem custas finais. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual.

Providencie-se a baixa da restrição judicial (fls. 78).

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande–MT, 13 de janeiro de 2015.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 311278 Nr: 7347-47.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORG SEGUROS , PREVIDENCIA E 

CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido desta Ação de Cobrança 

de Seguro para CONDENAR a ré Icatu Seguros S/A ao pagamento do valor 

previsto na apólice n.° 93103701, n.° de proposta 9301623798, Certificado 

n.° 5106.051288-8, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser 

atualizado com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), e juros de 1% ao mês contados da data do 

requerimento administrativo, data em que entendo ter sido a ré constituída 

em mora.Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais, 
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bem como, honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 20, § 3o do CPC. Intime-se a 

ré para recolhimento das custas, devendo emitir guia a tanto.Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande–MT, 13 

de janeiro de 2015.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 318691 Nr: 15074-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSB, PMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva

 DIANTE DISSO, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório para CONDENAR a ré Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora, 

na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).Por ser a 

autora menor de idade, o valor deverá ser depositado em conta poupança 

a ser aberta no nome da favorecida, para movimentação mediante alvará 

judicial, ou até que atinja a maioridade civil.Para fins de liquidação da 

sentença, a importância deverá ser atualizada com juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e 

correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação, conforme 

previsto no art. 1o, § 2o, da Lei n.º 6.899/81.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios em favor da autora, 

estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 20, § 3o do CPC. Intime-se a ré para recolhimento das 

custas, devendo emitir guia a tanto.Decorridos o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s . D ê - s e  c i ê n c i a  a o 

MP.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande–MT, 14 de 

janeiro de 2015.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 315069 Nr: 11371-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a advogada VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA para devolver os 

autos que estão em carga fora do prazo legal, em 24 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323286 Nr: 19685-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA

 Intimação a advogada VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA para devolver os 

autos que estão em carga fora do prazo legal, em 24 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3693 Nr: 713-60.1998.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDA JOSÉ RICARDO-POR SUA CURADORA 

VIVIANE APARECIDA R.BA, VIVIANE APARECIDA RICARDO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR GOULART 

LANES

 Intimação ao requerido para em 48 horas dar andamento ao processo, 

sob pena de arquivamento.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253933 Nr: 12706-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

considerando que houve depósito indevido em conta particular de Oficial 

de Justiça (fl. 80), impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, na Conta Corrente nº 11.850-8, Agência 

2764-2, Banco do Brasil. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217256 Nr: 12680-53.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LINDOLPHO FERREIRA MENDES - rep. Por 

JUSCELINO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORTUME VIPOSA S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE MT 

LTDA -EPP, SOCATA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SUCATAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE 

LIMA, JACKSON MARIO DE SOUZA, MARCELA LEAO SOARES, 

MARCO AURELIO BALLEN, PEDRO VICENTE LEON

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida a devolve-los no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286749 Nr: 6031-33.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima

 AUTOS CÓD. N.º 286749

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Josué Cardoso da 
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Silva alegando que houve erro de fato na decisão de fls. 152, na medida 

em que revogou decisão liminar com base no seu descumprimento, sendo 

que na realidade a mesma estava sendo devidamente cumprida.

Pois bem. De acordo com o artigo 535 do CPC, os embargos declaratórios 

são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou 

obscuridade na decisão prolatada.

No caso versando, observo que a decisão de fls. 152 não apresenta 

nenhuma das hipóteses acima nominadas, pois que se apresenta clara e 

compreensível, tendo se pautou nos documentos encartados nos autos.

 O que ocorre, na verdade, é que o autor deixou de comprovar em juízo 

que vinha regularmente efetuando o depósito da quantia de R$ 1.000,00 

como lhe autorizava a decisão liminar de fls. 84/85. Por conta disso foi 

proferida a decisão de fl. 152 revogando a medida liminar.

Desta feita, tenho que a decisão de fls. 152 apenas se ateve aos fatos 

constantes nos autos, dentre eles o de que o autor não estava 

comprovando nos autos que vinha efetuando o depósito da quantia 

determinada na decisão liminar, cujo ato é de sua inteira competência.

Assim, mesmo se considerarmos que a decisão de fls. 152 está acoimada 

de erro de fato, tal erro deu-se por culpa exclusiva do próprio autor, que 

não foi diligente no seu mister.

Destarte, alternativa não há senão rejeitar os presentes embargos 

declaratórios, por não se amoldarem às hipóteses previstas em lei.

 Porém, diante da documentação apresentada pelo autor, aliado aos 

extratos retirados do Sistema SisconDJ pela Sra. Gestora e a mim 

entregue (em anexo), verifico que o autor vem cumprindo regularmente a 

medida liminar, razão pela qual revogo parcialmente a decisão de fls. 152, 

para o fim de restabelecer os termos da decisão liminar de fls. 84/85.

No entanto, advirto o autor que deverá comprovar mensalmente os 

depósitos judiciais, sob pena de novamente ser revogada a decisão 

liminar.

No mais, cumpra-se o último parágrafo da decisão de fl. 152.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 17 de junho de 2013.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 215327 Nr: 10670-36.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO COSME DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolores Cruz Roselli

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA, 

Wesley Robert de Amorin

 Autos Cód. nº 215327

Vistos etc.,

Considerando que o requerido foi devidamente citado da presente ação, 

determino a intimação do mesmo, para que manifeste se possui alguma 

objeção a extinção do presente feito, por abandono da causa, 

consignando que o silêncio comportará aceitação tácita a extinção, tendo 

em vista que é defeso ao magistrado declarar de ofício extinto o processo 

pelo abandono da causa pela parte autora quando já houver citação, à 

vista do teor da Súmula 240 do STJ, segundo a qual “a extinção do 

processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento 

do réu”.

Nesse sentido:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO 

DA CAUSA PELO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 267 DO CPC - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU CITADO - IMPOSSIBILIDADE DE 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - SÚMULA 240 DO STJ - NÃO APLICABILIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO. Para se 

extinguir o processo, por desinteresse ou abandono da causa, pelo autor, 

depende de requerimento do réu, caso devidamente citado, conforme já 

sumulou o STJ, sob o n. 240.” (TJMT - Ap, 86363/2010, Desa. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento 15/12/2010, 

Data da publicação no DJE 08/02/2011).

 Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de janeiro de 2015.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 381287 Nr: 27712-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEGMAR SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido de liminar, 

proposta com fundamento em contrato de arrendamento mercantil com 

obrigação vencida, tendo por objeto o bem descrito na petição inicial. 

Vê-se dos autos que o contrato estabelece cláusula resolutória expressa 

para o caso de inadimplemento das prestações por parte do arrendatário, 

o que efetivamente ocorreu consoante se infere pelos documentos que 

acompanham a inicial.

Assim, considerando a existência de cláusula resolutória expressa e a 

regular constituição em mora da parte requerida pelo instrumento de 

protesto, resta caracterizado o esbulho sobre o em arrendado, razão pela 

qual, CONCEDO A LIMINAR de REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Expeça-se o MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em favor do 

autor, quanto ao bem descrito na inicial, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o estado de sua conservação. Devidamente cumprida, deposite-se 

o bem nas mãos do preposto indicado pelo autor, com o compromisso de 

ser fiel depositário. Após, cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação, caso queira, constando as advertências 

legais (arts. 285 e 319, do CPC). Outrossim, concedo as prerrogativas do 

art. 172 e §§ do CPC, conforme requerido.

Por fim, indefiro, por ora, o pedido formulado para que seja concedida 

ordem de arrombamento e força policial, eis que, não há nos autos indícios 

de que o requerido irá obstaculizar o cumprimento da ordem judicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 381695 Nr: 28046-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMORIM CARDOSO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A, SAGA PANTANAL 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.II – Citem-se os réus, com as advertências e formalidades legais, 

consignando prazo para resposta.III – Apresentada contestação com 

preliminares e/ou documentos, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se, sob pena de preclusão.IV – Presentes os 

pressupostos da Lei n° 1.060/50, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora. Anote-se.V – Após, voltem-me conclusos 

para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 370622 Nr: 19898-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.
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Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a petição inicial 

com o escopo de comprovar a constituição em mora do réu, inclusive 

carreando aos autos o cheque mencionado na exordial como forma de 

pagamento do contrato verbal entabulado entre as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 378079 Nr: 25361-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORADORA SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FÁTIMA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Cite-se a requerida no endereço mencionado na exordial, com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil, 

consignando o prazo para resposta.

 II – Apresentada a contestação com preliminares e/ou documentos, 

intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, sob 

pena de preclusão.

 III – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 348091 Nr: 14335-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTOFAMENTO XAXIM LTDA ME, FABIO JUNIOR 

ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Pugna o exequente às fls. 48/50 pelo cumprimento da sentença 

proferida às fls. 37/38, transitada em julgado (certidão de fl. 42) para que 

o requerido seja intimado para efetuar o pagamento da importância de R$ 

6.300,00.O executado, por sua vez, embora tenha sido revel, apresentou 

a manifestação de fls. 51/52, instruída com os documentos de fls. 53/96, 

na qual alega que os alugueis estão pagos até o mês de novembro de 

2014 e que somente estaria vencido o aluguel do mês de dezembro/2014 

(...).Relatei. Decido.I - Dentre os documentos juntados pelo requerido 

consta, de fato, um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 

6.500,00 datado de 15/10/2014, tendo como favorecido o exequentel.(...) 

No que tange à remoção do irmão do requerido que se encontra enfermo, 

esta deverá ser realizada ou na presença do réu, ou na falta deste, de um 

familiar devidamente identificado.Deverá o Sr. Oficial de Justiça quando do 

cumprimento da diligência, subscrever a certidão com a assinatura de 

duas testemunhas suprindo assim a exigência contida no item 2.15.7, 

Capítulo 02, da CNGC/MT, salientando, ainda, que a diligência deverá ser 

efetuada de maneira prudente, a fim de se evitar excesso causador de 

constrangimento.II - Finalmente, trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, 

processada nos próprios autos da ação de despejo, nos moldes do 

previsto no art. 475, B, do CPC. Assim, procedam-se as devidas 

anotações, inclusive no Cartório Distribuidor, retificando-se a autuação, 

tendo em vista se tratar de execução de sentença processada nos 

próprios autos.(...).Decorridos os 15 (quinze) dias sem notícia de 

pagamento, voltem-me conclusos para análise do pedido de implantação 

do Sistema BACENJUD, sendo que sobre o valor do débito, será acrescido 

o valor da multa (art. 475-J, do CPC).Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 243240 Nr: 4445-29.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FEITOSA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS

 Visto.

Anote-se o retorno dos autos, intimando-se a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 339228 Nr: 7317-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ BORGES DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GINCO 

EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL, 

WELBER COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO, HELIO NISHIYAMA

 INTIMAÇÃO: Apresentada a contestação com preliminares e/ou 

documentos, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 378174 Nr: 25430-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR LUIS KOCHCHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: A parte autora para depositar diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 348551 Nr: 14932-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABENIEL JOSE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 INTIMAÇÃO DO DESPACHO: III – Apresentada a contestação com 

preliminares e/ou documentos, intime-se o autor para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se, sob pena de preclusão.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346114 Nr: 12699-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança, julgando 
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procedente o pedido sucessivo formulado na ação mandamental, 

consistente no reajuste anual dos quintos incorporados desde a sua 

concessão, com base nos índices aplicados aos cargos comissionados 

de Coordenador e de Diretor Administrativo, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 

Civil.Decisão sujeita ao reexame necessário.(...).”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 82484 Nr: 4983-83.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BUSNELLO LTDA, MAURO 

ANTONIO BUSNELLO, MARIA HELENA MACCAGNINI BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ PINTO GARCIA - 

IBAMA-Inst. Brasil. Meio Amb. Rec.Naturais

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Pelo que se infere da petição de fls. 84-87, a parte exequente salienta a 

não caracterização da prescrição intercorrente e pleiteia pela reavaliação 

do imóvel penhorado em fl.57.

Tratando-se da prescrição intercorrente, o entendimento jurisprudencial é 

pacífico no sentido de configurar-se tal prescrição quando, proposta a 

execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito ficar paralisado 

por mais de cinco anos por inércia da parte exequente. Nesse sentido, 

recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1190292/MG, STJ 

- 1ª T, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado 05/8/2010 e Publicado DJU 18/8/2010; 

REsp 1195019/AP STJ - 1ª T, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Julgado 

10/8/2010 e Publicado DJU 10/9/2010.

O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser 

reconhecida em qualquer fase do processo. Porém, não é o caso em 

questão, em razão de que até a presente data, o processo em momento 

algum permaneceu arquivado por 5 anos contados do encerramento do 

prazo de suspensão.

Diante o exposto, não reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente.

 Observando os autos, constata-se que a empresa executada e os 

corresponsáveis foram regularmente citados para pagarem a dívida ou 

nomearem bens à penhora (fls. 16-22/34), porém decorrendo em branco o 

prazo legal para se manifestarem, este juízo ordenou a penhora, a 

avaliação e o registro dos bens apontados pela exequente (fls.37-41).

Embora os bens penhorados já tenham sido avaliados pelo Sr. Oficial de 

Justiça, conforme se observa do auto de penhora e depósito de fl. 57, a 

pretensão do exequente de nova avaliação merece ser acolhida, tendo em 

vista o longo tempo decorrido desde a primeira avaliação e a possível 

valorização ou desvalorização do bem. Assim, DEFIRO O PEDIDO, 

ordenando, seja reavaliado o lote penhorado, no prazo de 10 dias, 

ouvindo-se, após, as partes, em igual prazo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 840-85.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BUSNELLO LTDA, MAB, 

MHMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, não reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente.Observando os autos, constata-se que a empresa 

executada e os coresponsáveis foram regularmente citados para pagarem 

a dívida ou nomearem bens à penhora (fl. 34-35), porém decorreu em 

branco o prazo legal (fl.36).O bloqueio de valores “on line”, previsto no 

novel dispositivo processual (art. 655-A, do CPC) e regulamentado na 

Seção 19, do Capítulo 2, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça), indubitavelmente, representa maior 

efetividade da atividade executiva e é perfeitamente utilizada pela justiça 

brasileira em casos análogos ao que ora se estuda.Desse modo, com 

fundamento nos dispositivos referidos acima, DEFIRO O PEDIDO, 

ordenando, sejam bloqueados eventuais valores existentes em conta 

corrente em nome da empresa executada CONSTRUTORA BUSNELLO 

LTDA - ME.(CGC nº 87.849.311/0001-08) e dos sócios MAURO ANTONIO 

BUSNELLO (CPF nº 093.834.090-53) e MARIA HELE MACCAGNINI 

BUSNELLO (CPF nº 347.219.910-53) até o valor de R$ 127.404,20 (cento 

e vinte sete mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos).Realizado o 

bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos subsequentes (arts. 11, § 

2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).No caso de insucesso no bloqueio, ou sendo 

irrisório o valor bloqueado, determino o desbloqueio deste, bem como o 

arquivamento provisório do processo, com baixa no relatório estatístico 

até nova manifestação da parte interessada (art. 40 da LEF), 

esclarecendo que imediatamente ao término desse período, iniciará o 

prazo quinquenal (art. 40, da Lei n. 6.830/80).Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 71196 Nr: 5140-90.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA ATENIENSE LTDA, OSCAR 

CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, RENATO RIBEIRO TRAVASSOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

I) Defiro o pedido retro, ordenando, com fulcro no art. 792, do CPC, a 

suspensão do presente feito PELO PRAZO DE 1 ANO, ao término desse 

período, intime-se o exequente através da remessa em carga dos autos 

como requerido.

II) Não havendo manifestação da exequente, no prazo de 5 dias, 

começará a fluir o prazo para a prescrição intercorrente (art. 40, § 2º, da 

Lei 6.830/80, c/c Provimento n. 16/2007-CGJ, art. 2º, Parágrafo único).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 267739 Nr: 10299-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Defiro o pedido retro, ordenando, com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80, a 

suspensão do presente feito PELO PRAZO DE 1 ANO, esclarecendo que 

imediatamente ao término desse período, não havendo manifestação da 

exequente, começará a fluir o prazo para a prescrição intercorrente (art. 

40, § 2º, da referida lei, c/c Provimento n. 16/2007-CGJ, art. 2º, Parágrafo 

único).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 303168 Nr: 24089-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, EJT, 

MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Cumpre anotar, por fim, quanto à alegada recuperação judicial da 

empresa, comprovada através dos documentos de fls. 60-66, que as 

execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 

recuperação judicial, tampouco se sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento (§7º, do art. 6º da Lei 11.101/2005 e art. 187, do CTN).Quanto 

ao pedido de penhora "on line", assinalo que a pretensão está prevista no 

novel dispositivo processual (art. 655-A, do CPC), no art. 11 da Lei 

6.830/80, regulamentado na Seção 19, do Capítulo 2, da CNGC 

(Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça), e 

representa, indubitavelmente, maior efetividade da atividade 

executiva.Desse modo, com fundamento nos dispositivos referidos acima, 
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DEFIRO O PEDIDO, ordenando sejam bloqueados eventuais valores 

existentes em conta corrente em nome da empresa executada COMPRE 

MAIS SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 02.962.149/0001-87) e de seus 

Co-Responsáveis Elizandro Jonior Toniazzo (CPF: 603.874.911-04) e Max 

Ariel Toniazzo (CPF:777.461.041-34) até o valor de R$ 774.489,83 

(Setecentos e Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais 

e Oitenta e Três Centavos).Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e 

demais atos subsequentes (arts. 11, § 2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).No 

caso de insucesso no bloqueio, ou sendo irrisório o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio deste, bem o retorno dos autos à conclusão para 

análise do pedido de penhora de veículos.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300858 Nr: 21554-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOPHIA VICTÓRIA FERREIRA, JOSÉ ROMUALDO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTO, BRAZ 

PAULO PAGOTTO, JOSE RODRIGUES RODRIGUES, MARIA DAGMAR 

NUNES B RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Tendo em vista que a autora na pessoa de seu genitor não manifestou 

sobre as informações de fls. 162-163, sobretudo, não pleiteou sobre o 

prosseguimento do feito, ordeno o imediato arquivamento do processo 

com baixa e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312488 Nr: 8578-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA, RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER, SIRLEY RIOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA RIOS PEREIRA

 Visto...

Em face ao teor da petição retro, dando prosseguimento ao feito, ordeno, 

expeça-se mandado para penhora de tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380962 Nr: 27466-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polaco Santi Mecanica Guincho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Segundo prevê o §1º do art. 16 da Lei 6.830/80, “não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução”.

No caso vertente, o embargante inobservou tal formalidade e ajuizou 

embargos, o que impunha a sua rejeição liminar. Todavia, antes de se 

tomar tal providência, reputo conveniente que se dê oportunidade de 

regularização à parte.

Assim, intime-se-o para regularizar o impasse, em 10 dias, sob pena de 

rejeição liminar dos embargos.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382827 Nr: 622-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PATRICIO DE MATOS, MARIA DE FÁTIMA 

GABRIEL, MARIA DE LOURDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50).

Cite-se o requerido para, querendo, responder à ação no prazo de 15 

dias, computado em quádruplo, por força do disposto nos arts. 297 e 188 

do CPC.

Apresentada a contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses 

previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 

10 dias (art. 327 do CPC).

Após, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 371967 Nr: 20886-46.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENANCIO DOMINGOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO, 

BIANCA REIS CARMONA

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução 

opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de 

Venâncio Domingos de Campos, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 

Civil.Fica o embargante isento de custas e despesas processuais. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos termos do art. 20, § 4º, do 

Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da causa e o 

pouco tempo exigido para o serviço do profissional.Transitada em julgada 

esta decisão, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, observando-se 

as prescrições legais.Traslade-se cópia desta decisão para os autos da 

Ação Executiva n. 216180, em apenso, arquivando-se, após, este 

processo de embargos, com baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312812 Nr: 8936-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMI EQUIPAMENTOS LTDA, ROBERTO 

PEREIRA DA ROCHA, CÁSSIA RITA RICCI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima

 Vistos...

Intime-se a parte executada para, querendo, manifestar-se sobre os 

documentos retro que acompanharam a impugnação á exceção de 

pré-executividade, em 5 dias, nos termos do art. 398 do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335698 Nr: 4189-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLE FERNANDA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas, 

dou por saneado o processo e, em prosseguimento, defiro a produção de 

prova testemunhal pleiteada pela parte autora, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da falta de iluminação pública e de 

manutenção no local do acidente.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro 

de 2015, às 16h.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, bem como a 

testemunha arrolada a fl. 42.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 35103 Nr: 3486-73.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS SANTOS ANDRETTY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNIC IPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 40, § 2º e 4º, da Lei 6.830/90, 

reconheço a prescrição e declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349146 Nr: 15167-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARCELO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA, 

THIAGO COELHO DA CUNHA, VALMIR PEDRO SCALCO

 Vistos...

Pelo que se infere dos autos, a divergência das partes reside 

simplesmente na forma de atualização da pensão estalecida na sentença, 

se mês a mês, como defendido pelo embargante e na forma como exposta 

na planilha de fls. 9-10 destes embargos, ou se cumulada, como 

sustentado pelo embargado/exequente e exposto na planilha de cálculo de 

fls. 421 e 422 da ação executiva em apenso.

A situação está a exigir pronunciamento prévio do Contador Judicial, que 

deverá informar e justificar a forma correta de atualização da pensão 

fixada em 370,10, bem como demonstrar, através de planilha, a 

atualização devida, do período compreendido entre 23.11.2006 e 9.4.2014, 

datas utilizadas pelo exequente/embargado (fls. 421-422 dos autos em 

apenso), em 3 dias.

Efetivados os cálculos, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 110182 Nr: 5636-17.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO FORMOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ANDRÉIA JACQUES CAMPOS, JORDSON JACQUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO, 

BIANCA REIS CARMONA

 Diante do exposto, não conheço do recurso interposto, dada a sua 

inadequação e, por consequência, determino o seu desentranhamento e 

devolução à sua subscritora, a tudo certificando-se.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 368959 Nr: 18687-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ODONTOLOGOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACE SANTOS GUIMARÃES, CELSO 

ALVES BARRETO ALBUQUERQUE SECRETÁRIO MUNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, denego a segurança pleiteada pelo Sindicato dos 

Odontólogos de Mato Grosso em favor da servidora Jussara Machado 

Pereira em face do Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande e do 

Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande, declarando, 

assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, 

do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a impetrante nas custas e 

nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Cumpra-se 

o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09.Após o trânsito 

em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, 

arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 378374 Nr: 25572-81.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50).

Cite-se o requerido para, querendo, responder à ação no prazo de 15 

dias, computado em quádruplo, por força do disposto nos arts. 297 e 188 

do CPC.

Apresentada a contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses 

previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 

10 dias (art. 327 do CPC).

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379777 Nr: 26595-62.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50).

Cite-se o requerido para, querendo, responder à ação no prazo de 15 

dias, computado em quádruplo, por força do disposto nos arts. 297 e 188 

do CPC.

Apresentada a contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses 

previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 

10 dias (art. 327 do CPC).

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382032 Nr: 28283-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO, CRISTIANO CÉSAR DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

e, por conseguinte, determino a citação do requerido para, querendo, 

contestar o pleito, no prazo legal. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 301 do CPC, ouça-se a parte 

contrária, em 10 dias, nos termos do art. 327 do CPC.Defiro a gratuidade 

da justiça nos moldes pleiteados.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 372972 Nr: 21549-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE-MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA ZAMPIERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, julgando 

procedente o pedido sucessivo formulado na ação mandamental, 

consistente no reajuste anual dos quintos incorporados desde a sua 

concessão, com base nos índices aplicados aos cargos comissionados 

de Coordenador de Recursos Humanos e de Chefia de Divisão de 

Administração Pessoal, declarando extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal n. 12.016, de 7.8.2009.Em seguida, com fundamento no art. 14, § 

1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição.Com o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381390 Nr: 27795-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERINO MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, inexistindo prova inequívoca do preenchimento de todos os 

requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário, 

indefiro o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.Cite-se o 

requerido sobre os termos da ação para, querendo, contestá-la, no prazo 

legal.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 212904 Nr: 8394-32.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIA DE ALMEIDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 350518 Nr: 16201-93.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH MADALENA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Varzea Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, 

promovendo a servidora Judith Madalena Rodrigues de Arruda nas 

seguintes classes: em julho de 2007 na classe B; julho de 2010 na classe 

C; sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos 

que antecedem a propositura da ação, nos moldes das Leis n. 2.361/2001, 

n. 3.505/2012 e n. 3.797/2012, declarando, por fim, extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 

Civil.Correção monetária de acordo com o INPC - índice Nacional de Preço 

ao Consumidor até o advento da Lei n. 11.960/2009, aplicando-se, a partir 

daí o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Juros moratórios de 

acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. Considerando que a requerente decaiu de parte 

considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4º, do 

CPC, valor este que deverá ser suportado em igual proporção entre 

ambos, compensando-se na forma do artigo 21 do CPC.Em virtude da 

gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba honorária referente 

à parte autora pelo prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição de 

beneficiária (art. 12, da Lei 1.060/50).Deixo de recorrer, de ofício, em 

virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 60 salários mínimos (art. 

475, § 2º, do CPC). Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos para 

a parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 318509 Nr: 14896-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DINAMAR AMELIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 50444 Nr: 5293-94.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO SEVERINO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 

valore e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255875 Nr: 13735-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 303613 Nr: 24568-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARQUES SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha, Suyan 

Magalhães de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347395 Nr: 13757-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 

valore e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262730 Nr: 1451-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE GONÇALVES DUARTE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISÉLIA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247900 Nr: 7613-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULIA PINTO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255850 Nr: 13742-60.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPIFANIA GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344761 Nr: 11725-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY RODRIGUES DOS SANTOS BERGOCH, TANIA 

MARA DOS SANTOS BERGOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Diante da informação de fls.54-56, intime-se pessoalmente o 

representante legal do requerente para juntar aos autos, em 48h, cópia da 

noticiada certidão de óbito, através da ilustrada Defensoria Pública, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 267, III, c/c §1º, XI, 

ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, à Defensoria 

Pública. Na sequência, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382120 Nr: 28400-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYDEE CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50).

Cite-se o requerido para, querendo, responder à ação no prazo de 15 

dias, computado em quádruplo, por força do disposto nos arts. 297 e 188 

do CPC.

Apresentada a contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses 

previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 

10 dias (art. 327 do CPC).
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Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349802 Nr: 15693-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA PEREIRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO, JOCILENE 

PEREIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 75 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), determino 

seja ouvido o Ministério Público, em 5 dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 350533 Nr: 16216-62.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZIZA PAES DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Varzea Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimento intentada por Leoziza Paes 

de Arruda Almeida em face do Município de Várzea Grande-MT, ante a 

não demonstração do seu direito ao enquadramento, na forma prevista na 

Lei municipal n. 2.361/2001 e por ter o réu comprovado o devido 

enquadramento da servidora com base nas Leis Municipais n. 3.505/2010 

e 3.797/2012.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos moldes previstos no art. 20, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade 

da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitada, nos termos insertos nos arts. 11 e 12 da Lei nº. 1060/50 

(Assistência Judiciária Gratuita).Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349926 Nr: 15783-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA XAVIER SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNCIPIO

 Diante de todo o exposto, julgo improcedente o pedido na Ação Ordinária 

de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos proposta por Ilma Xavier Siqueira em face do 

Município de Várzea Grande/MT, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

nos moldes previstos no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Contudo, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos nos arts. 11 e 12 da Lei nº. 1060/50 (Assistência 

Judiciária Gratuita).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338958 Nr: 7110-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação, a fim de declarar o direito do autor Idenilson Henrique Pinheiro ao 

recebimento das verbas salariais do seu enquadramento retroativo a 

1.2.2011, com seus reflexos, conforme Portaria n. 093-B/2011, de acordo 

com a Lei Municipal n. 3.554/2010, Lei n. 3.606/2011 e Lei n. 3.759/2012, 

condenando o réu ao pagamento de tais verbas, descontados eventuais 

valores já pagos, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em 

vigor em 30.6.09 (TJMG – Apelação Cível n. 1.0024.11.064813-6/001 – Rel. 

Des. Peixoto Henriques, DJe 1.3.2013.)A correção monetária, por outro 

lado, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, 

os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei 11.960/09, 

pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 20, § 4º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda e o trabalho realizado pelo profissional. Deixo de recorrer, de 

ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 60 salários 

mínimos (art. 475, § 2º, do CPC). Após o trânsito em julgado, dê-se vista 

dos autos para a parte autora para execução da sentença. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 382980 Nr: 726-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON CESAR TEODORO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, inexistindo prova inequívoca do preenchimento de todos os 

requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário, 

indefiro o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.Cite-se o 

requerido sobre os termos da ação para, querendo, contestá-la, no prazo 

legal.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320065 Nr: 16436-94.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DE MORAIS, JOSÉ PEREIRA DE 

MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE OLIVEIRA BLANCO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Com fulcro no art. 75 da Lei 10.741/2003, dê-se vista ao Ministério Público 

no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343803 Nr: 10920-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WILSON MONTEIRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DELEGADO 

ADJUNTO DA DELEGACIA ESP. DO MEIO AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por absoluta 

perda do objeto.Sem custas, nem honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 369230 Nr: 18858-08.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENI ROQUE DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À parte autora para, em 10 (dez) dias, se manifestar sobre a 

contestação, bem como acerca dos documentos que a acompanham. 

Decorrido prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 369231 Nr: 18859-90.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADRACK HIRAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Varzea Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À parte autora para, em 10 (dez) dias, se manifestar sobre a 

contestação, bem como acerca dos documentos que a acompanham. 

Decorrido prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 214941 Nr: 10264-15.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE CAMPOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 

valor e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330121 Nr: 26413-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANGELINA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 40518 Nr: 8338-43.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSUE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 

valore e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 256143 Nr: 13929-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 

valore e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 286593 Nr: 5836-48.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 65139 Nr: 1284-21.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE ARRUDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. ANDRE GONÇALVES 

MELADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 
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valore e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 264475 Nr: 4029-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento dos valores 

depositados, cientificando a parte exequente de que tão logo recebidos os 

valores e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem 

manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo 

será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 278705 Nr: 22353-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JACIRA GAUDÊNCIO MADALÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valore 

depositado, cientificando a parte exequente de que tão logo recebido o 

valore e decorrido em branco o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o processo será extinto.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 110182 Nr: 5636-17.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO FORMOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ANDRÉIA JACQUES CAMPOS, JORDSON JACQUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO, 

BIANCA REIS CARMONA

 Certifico e dou fé que, nesta data, dando cumprimento à decisão retro, 

desentranhei o recurso de apelação interposto por Andréia Jacques 

Campos Quintalha (fls. 128/136), intimando-a, por meio de seus 

procuradores, para retirar a referida peça em secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 101302 Nr: 10354-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA FLORASIL LTDA ME, JORGE 

ADALBERTO TREVISAN, ROSELI DE FATIMA MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 162 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar os executados na forma 

requerida na petição de de f. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 218072 Nr: 13505-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADELMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA, SIDNEY 

BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O apelo é tempestivo, sendo assim, recebo o recurso de apelação, nos 

efeitos devolutivo e suspensivo.

Intime-se a parte adversa, para, querendo, responder no prazo legal 

(artigos 508, 518 e 188 do CPC).

A seguir, com ou sem a resposta, certifique-se e encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 208836 Nr: 4631-23.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE CAMPOS BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se a requerente acerca dos extratos detalhados dos 

pagamentos efetuados, bem como requerendo o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289358 Nr: 8902-36.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA JOSEFA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI, GIUSEPPE 

ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão de pensão por morte com 

pedido de antecipação de tutela movida por LUCIANA JOSEFA DOS 

SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O pedido 

inicial veio instruído com os documentos de fls. 14/31. Parecer ministerial 

fls.32/34 Liminar desfavorável (fl. 50/51). Contestação (fls.52/84). Por fim, 

impugnação à contestação (fls. 85/88).

É o relato.

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (art. 448, do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 331, § 3º, acrescentado pela Lei nº 

10.444/2002.

Partes são legítimas e, estão devidamente representadas. Não há matérias 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidades aparentes a serem 

sanadas, pelo que dou por saneado o processo e passo à sua instrução.

Em prestígio ao artigo 130 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/05/2015 às 14:30 horas para depoimento pessoal da parte autora e 
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oitiva das testemunhas.

As testemunhas comparecerão a audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação ou se há necessidade de diligência, para 

ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 407, CPC).

Em eventual substituição das testemunhas arroladas deve observar os 

preceitos contidos no artigo 408, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a 

parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, 

não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, 

não for encontrada pelo oficial de justiça”).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347058 Nr: 13478-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PEREIRA MONGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão de aposentadoria por 

tempo de serviço movida por RENATO PEREIRA MONGE contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. O pedido inicial veio instruído com os 

documentos de fls.21/86. Contestação (fls.88/96). Por fim, impugnação à 

contestação (fls.98/99).

É o relato.

As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (art. 448, do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 331, § 3º, acrescentado pela Lei nº 

10.444/2002.

Partes são legítimas e, estão devidamente representadas. Não há matérias 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidades aparentes a serem 

sanadas, pelo que dou por saneado o processo e passo à sua instrução.

Em prestígio ao artigo 130 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/05/2015 às 16:30 horas para depoimento pessoal da parte autora e 

oitiva das testemunhas.

As testemunhas comparecerão a audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação ou se há necessidade de diligência, para 

ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 407, CPC).

Em eventual substituição das testemunhas arroladas deve observar os 

preceitos contidos no artigo 408, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a 

parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, 

não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, 

não for encontrada pelo oficial de justiça”).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 243052 Nr: 4289-41.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN SÉRGIO DINIZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO 

ARRUDA, VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Ante a certidão de fls. 71 destituo o perito nomeado às fls. 67/67 Verso e 

Nomeio como perito judicial, o Dr. RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, 

CRM-MT 2776, com endereço à Rua Sinjão Curvo, nº 85, Bairro Santa 

Rosa, CEP. 78040030, Cuiabá/MT, telefone: (065) 9983-0100, que servirá 

independente de compromisso.

Considerando ser o Requerente beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, os honorários periciais correrão à conta da Justiça Federal.

Considerando, ainda, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo 

profissional, bem como a dificuldade em se encontrar nesta Comarca 

profissionais que aceitem o encargo para atuar nos feitos previdenciários, 

em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos serviços que tais 

profissionais prestam nestes feitos, haja vista a defasagem dos valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 541, de 18 

de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal) e, com o único intuito 

de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em tramite nesta Vara, 

arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), aliado a Resolução nº 127, de 15 de março de 2011, do 

Conselho Nacional de Justiça, com a ressalva de que os procedimentos 

em direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados.

Com fundamento no artigo 431-A do CPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes.

 Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da data 

agendada.

Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada para a perícia, 

respondendo aos quesitos formulados.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 

433, §único/ CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de designar eventual 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 300981 Nr: 21677-83.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA GUIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura, 

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de fls.160, destituo o perito nomeado à fl. 

139/140 e verso, e nomeio em substituição como perito judicial, o Dr. 

RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, CRM-MT 2776, TEOT 6570, telefones: 

(65) 9983-0100, ENDEREÇO: Rua Sinjão Curvo, nº 85, Bairro Santa Rosa, 

CEP 78040-030, Cuiabá-MT, médico, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora.

Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a complexidade dos 

trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em se 

encontrar nesta Comarca profissionais que aceitem o encargo para atuar 

nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído 

pelos serviços que tais profissionais prestam nestes feitos, haja vista a 

defasagem dos valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor 

(Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal) e, com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos 

previdenciários em tramite nesta Vara, arbitro os honorários do Perito 

Judicial no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aliado a 

Resolução nº 127, de 15 de março de 2011, do Conselho Nacional de 

Justiça.

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, o pagamento dos honorários periciais só se dará após 

o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo; 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados. Logo, decorrido o prazo, expeça-se certidão em 

favor do perito judicial, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto a União em virtude da competência federal 
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delegada (item 2.18.11.1, da CNGC).

Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição de certidão 

em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito.

Prossiga-se o andamento do feito, na forma do despacho de fl. 139/140 e 

verso, com imediata intimação do perito judicial acima nomeado para que 

indique data da realização dos trabalhos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 326936 Nr: 23258-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEZANIL GALDINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer 

(com pedido de tutela de urgência) em que LEZANIL GALDINA DA SILVA 

apresentou em face do Estado de Mato Grosso, requerendo seja 

determinada a realização da cirurgia cardíaca para troca de válvula aórtica 

e uma vaga de UTI. Acostou documentos às fls. 14/26. Liminar concedida 

às fls. 27/28.

Pois bem. Sem maiores delongas, compulsando detidamente os autos, 

verifico da petição de fls. 108, a informação de que a liminar foi 

devidamente cumprida, não havendo interesse no prosseguimento do 

feito, com a perda do objeto, tendo sido requerido pelo réu a extinção pelo 

mesmo motivo.

Assim, diante do exposto, devido à perda do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento.

 Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, e deixo de condenar em honorários advocatícios, por ser a 

parte Autora beneficiária de Justiça Gratuita.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.

P.R.I.

Cumpra-se.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339406 Nr: 7472-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA

 Intimação para o patrono do acusado para participar da audiência de 

Instrução que realizar-se-a no dia 18/03/2015 às 14:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 325417 Nr: 21804-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MONGE DE SOUZA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 85, expeça-se alvará de soltura.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 86137 Nr: 8040-12.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ADAIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 86137 Nr: 8040-12.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ADAIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG

 .Sem dúvida ocorreu a prescrição.A pena cominada ao delito previsto no 

art. 14 da Lei 10.826/2003 é de no máximo 4 (quatro) anos de reclusão e 

multa, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos a teor do art. 109, inc. IV, 

do CP.A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2005 (fls. 44).Veja-se 

que do recebimento da denúncia (19/10/2005) até a presente data 

(19/01/2015), transcorreram mais de 9 (nove) anos. Lapso temporal 

superior àquele exigido pelo art. 109, IV, do Código Penal, restando, assim, 

configurada a prescrição da pretensão punitiva Estatal em relação ao 

acusado.Posto isto, com supedâneo nos art. 14, da Lei 10.826/2003, c/c 

artigos 107, IV e 109, IV, ambos do Código Penal, face à ausência de 

interesse processual do Estado na persecução do mérito, ante a 

prescrição operada, declaro por sentença extinta a punibilidade do 

acusado JOAQUIM ADAIR RODRIGUES e, por conseqüência REVOGO a 

prisão preventiva.Expeça-se alvará de soltura.Transitada em julgado, 

proceda-se às devidas baixas, anotações e o devido arquivamento do 

feito.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 321664 Nr: 18075-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO

 SENTENÇA.

VISTOS.

O ilustre representante do órgão do Ministério Público com atribuições 

perante este juízo, baseando-se no incluso Inquérito Policial que juntou, 

ofertou denúncia contra o acusado, dando-o como incurso nas penas do 

art. 157, § 2°, inc. I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da 

Lei nº 8.069/90, na forma do que dispõe o art. art. 70, do Código Penal, em 

razão de ter ele, em tese, no dia 16 de agosto de 2013, por volta das 

12h00min, nas imediações da Agência da Rede Cemat, em frente ao 

terminal André Maggi, Centro, nesta Cidade, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo e em concorrência de esforços 

com adolescente, tentado subtrair uma carteira contendo documentos 

pessoais, cartões de crédito, a quantia de R$635,00 (seiscentos e trinta e 

cinco reais) e um veículo, pertencentes a vítima João Bosco de Faria, só 

não se consumando seu intento por circunstância alheia a sua vontade.

Ao final o Ministério Público pediu a condenação e arrolou testemunhas.

Recebida a denúncia (fls. 43) o acusado devidamente citado (fls. 49/50) 

apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública às fls. 

51.

Na audiência de instrução (fls. 75/79) foi inquirida a vítima e uma 

testemunha comum e após o réu foi interrogado. Na fase do art. 402 do 

CPP nada foi requerido.

Em alegações finais orais (mídia) o Ministério Público pugnou pelo 

julgamento procedente parcial da denúncia, absolvendo o réu das penas 

do art. 244-B da Lei 8.069/90 por não ter ficado demonstrado que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 685 de 939



acusado tinha ciência da idade do seu comparsa. E, condenando-o nas 

penas do art. 157, § 2º, inc. I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em 

razão de entender devidamente comprovada a acusação no curso da 

instrução.

A defesa do acusado em suas alegações orais (mídia) pugnou pela 

procedência em parte da denúncia, absolvendo o acusado do crime de 

corrupção de menores. E, condenando-o pelo crime de roubo qualificado 

tentado (CP, art. 157, § 2º, inc. I e II), reconhecendo-se as atenuantes da 

maioridade penal relativa e da confissão espontânea, bem com o 

isentando do pagamento das custas processuais.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados decido.

Do roubo –

Da materialidade –

A materialidade do delito é absolutamente presente, nos termos do Boletim 

de Ocorrência Policial de fls. 18/19 e Termo de Exibição e Apreensão de 

fls. 20.

Corroborando a materialidade, mas também já revelando a autoria estão os 

depoimentos colhidos.

Em seu interrogatório (mídia), o réu admite sua culpa no crime.

A confissão é plenamente corroborada pelas demais provas dos autos.

Ouvida em juízo (mídia) a vítima descreveu detalhadamente a forma de agir 

do réu, afirmando que estava nas proximidades da Agência da Cemat 

quando alguém, armado, acompanhado de outra pessoa, anunciou o 

roubo, ordenando a entrega dos seus pertences. Em seguida foram 

surpreendidos por policiais que efetuaram a prisão.

A corroborar os fatos consta o depoimento do policial civil Kleberson da 

Silva Lima (mídia) narrando que presenciou a execução do roubo em 

questão e interveio frustrando a ação criminosa. Narra ainda que o réu 

estava acompanhado de outra pessoa.

Não resta dúvida, pois, acerca da correta capitulação do delito, diante de 

tal quadro, caracterizando o roubo na modalidade tentada, sendo a 

condenação medida impositiva.

Das qualificadoras –

Do uso de arma –

O uso da arma de fogo foi plenamente comprovado, inclusive pela 

confissão, pelo depoimento da vítima e pela apreensão de fls. 20, não 

podendo, porém, servir para qualificar o crime, haja vista que, embora 

possível e mesmo estando a disposição não foi efetivada a perícia a fim de 

verificar sua eficiência, impondo-se, por certo, o afastamento da 

qualificadora já que geraria inevitável nulidade.

Essa é a posição pacífica na jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2.º, 

INCISOI, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 

APREENSÃO DA ARMA ENÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. 

AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DEDELITO. INCIDÊNCIA DA CAUSA 

ESPECIAL DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO 

PERICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 167 DO CPP.157,§ 2º, CÓDIGO 

PENAL. Apreendida a arma de fogo, o exame de corpo de delito é 

indispensável para comprovar sua potencialidade lesiva (CPP, art. 158). 

Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, somente é possível 

a prova indireta quando os vestígios tiverem desaparecido por completo, o 

que não ocorre no caso. CPP, 158 e 167, do Código de Processo Penal. 

Ordem concedida para, mantendo a condenação, fixar a pena imposta ao 

Paciente em 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 12 

dias-multa, no piso”. (183494 DF 2010/0159033-6, Relator: MIN. LAURITA 

VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 01/09/2011)

Do concurso de agentes –

Inegável que o crime foi praticado em concurso de agentes, com auxílio 

mútuo e união de desígnios.

Das atenuantes –

Da maioridade penal relativa –

Inegável que o réu, nascido em 03/10/1992, era menor de vinte e um anos 

ao tempo do crime (16/08/2013), fazendo jus à atenuação da pena (CP, 

art. 65, I).

Da confissão espontânea –

Inegável que o réu confessou o crime, merecendo, pois, a atenuação 

inerente (CP, art. 65, III, “d”).

Do crime de corrupção de menores –

No presente crime há dúvida que merece operar em favor do réu, pois, em 

análise pormenorizada do caderno processual, percebe-se que, apesar 

da vítima e da testemunha terem informado que o comparsa do réu era 

adolescente, não há qualquer documento que possa atestar tal 

informação.

O suposto adolescente foi identificado somente na Delegacia de Polícia, 

sem qualquer cópia de documento que comprovasse sua idade.

Ademais o réu negou que tivesse conhecimento da suposta tenra idade do 

comparsa, o que afeta diretamente seu dolo da prática delitiva em questão.

Assim, não havendo qualquer documento comprovando a idade do 

suposto adolescente, assim como incomprovado o dolo do réu, a 

absolvição é medida que se impõe.

Isto posto, julgo procedente em parte a denúncia para:

CONDENAR o réu LUIS FELIPE JÚNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO, 

suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 157, § 2°, inc. II 

c/c art. 14, II, cumulado ainda com art. 65, I e III, “d”, todos do Código Penal; 

absolvendo-o do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, nos termos 

do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

Passo a dosar-lhe a pena –

Do roubo –

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato; que 

não há informações oficiais nos autos de possuir o réu antecedente 

criminal; que sua conduta social é normal; que sua personalidade não foi 

aquilatada; que os motivos do crime não refogem à normalidade da 

conduta; que as circunstâncias do crime do crime são normais; que as 

consequências do crime são as naturais; que o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.

Por estes motivos, havendo preponderância de situações favoráveis ao 

réu, com estribo nos artigos 59, 68 e 157, do Código Penal, fixo a pena 

base em 4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multa, nos 

termos do art. 49 também do Código Penal.

Reconheço as atenuantes da maioridade penal relativa e da confissão 

espontânea, estando a pena no mínimo legal.

Não há agravantes.

Em razão da presença da qualificadora prevista no art. 157, § 2°,

3ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329100 Nr: 25425-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO NASCIMENTO DURANTI, 

JOSEFA DA SILVA FERREIRA, JOSE APARECIDO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA, 

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES, UEMERSON ALVES 

FERREIRA, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

 INTIMAÇÃO para o(s) advogado(s) THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES, OAB/MT 4.552, UEMERSON ALVES FERREIRA, 

OAB/MT 14.866; RINALDO FREITAS VIEIRA OAB/MT 15410; ANTONIO 

SÉRGIO DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 13.548, e WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA, OAB/MT 2.669, para ciência da audiência de oitiva da 

Testemunha: JOSÉ DE SOUZA COSTA LEMOS, que se realizará no dia 21 

de janeiro de 2015 às 08:40 horas, na sede do juízo da Vara de 

Precatórias da Comarca de Goiânia - GO, nos autos n. 

470351-60.2014.8.9.0051.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 291652 Nr: 11375-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFP

 ADVOGADO(S)  DA  PARTE AUTORA:  MARCELO 

MALVEZZI/PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO

 Ação Penal n. 291652

Vistos etc.

Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, interposto às fls. 136, 
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pois tempestivo.

Abra-se vista à defesa para apresentação das razões recursais e, após, 

ao Ministério Público para as contrarrazões.

Por fim, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 309277 Nr: 5269-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO

 Ação Penal n. 309277

Vistos etc.

Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, interposto às fls. 

243/verso, pois tempestivo.

Abra-se vista à defesa para apresentação das razões recursais e, após, 

ao Ministério Público para as contrarrazões.

Por fim, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346103 Nr: 12689-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO

 Ação Penal n. 291652

Vistos etc.

Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, interposto às fls. 

114-verso, pois tempestivo.

Abra-se vista à defesa para apresentação das razões recursais e, após, 

ao Ministério Público para as contrarrazões.

Por fim, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338716 Nr: 6884-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUEL BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA

 Ação Penal n. 291652

Vistos etc.

Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação, interposto às fls. 136, 

pois tempestivo.

Abra-se vista à defesa para apresentação das razões recursais e, após, 

ao Ministério Público para as contrarrazões.

Por fim, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382911 Nr: 672-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSIMERI JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347474 Nr: 13825-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda, ELARMIN MIRANDA

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) - ELARMIN MIRANDA, OAB/MT 1.895, e 

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, OAB/MT 9.779, para que 

compareça(m) na audiência de INTERROGATÓRIO designado para o dia 05 

de fevereiro de 2015, às 16:00 horas, na sede deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382284 Nr: 195-74.2015.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MODESTO DE ALMEIDA, CEZAR 

AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, WELLESON THIAGO JORTE 

BARROS, WILLIAN MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alves Barbosa

 No que tange as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, resta 

evidente a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista que o 

tráfico de drogas é delito pernicioso, substrato para uma infinidade de 

modalidades delitivas, que corrompem e abalam severamente a ordem 

pública.Daí o porquê de não se falar em relaxamento da prisão em 

flagrante, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da 

manutenção da medida cautelar do indiciado, a qual, neste momento, se 

mostra adequada e necessária como forma de garantia da ordem 

pública.Por todo exposto e, em desacordo com o parecer ministerial, nos 

termos do art. 310, II c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal, 

converto a prisão em flagrante de FERNANDO MODESTO DE ALMEIDA, 

CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, WELLESON THIAGO 

JORTE BARROS E WILLIAN MORAES DA SILVA, em prisões preventivas, 

pois, como visto, necessárias e adequadas ao caso.Expeçam-se 

mandado de prisão preventiva.Ciência ao MPE.Int.Remetido o respectivo IP, 

arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, juntando-se as cópias 

necessárias ao processo principal.Tendo vista que a prisão em flagrante 

foi convertida em preventiva, dou por prejudicada a análise dos pleitos de 

fls. 36/45 e fls. 81/95.Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 288521 Nr: 7978-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR RODRIGUES, LEONI SCHMITZ BILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDIDES ALVARES, 

UEMERSON ALVES FERREIRA

 NTIMAÇÃO do(s) advogado(s) - THUCYDIDES ALVARES, OAB/MT 4.552, 

e UEMERSON ALVES FERREIRA, OAB/MT 14.866, para apresentar(em) as 

alegações finais, em forma de memoriais escritos, no prazo de 03 

(três)dias, em relação ao acusado: GENAIR RODRIGUES.

 

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 371395 Nr: 20490-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA RIOS, WAGNER 

PEREIRA DE FREITAS, MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA DE MORAIS, 

ROBSON DA SILVA

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) - ADILES MARIA DE MORAIS, OAB/MT 
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16.407, e ROBSON DA SILVA, OAB/MT 17.056, para apresentação das 

alegações finais, em forma de memoriais escritos, no prazo de 03 (três) 

dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 294876 Nr: 15048-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENER MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS

 Conclusão: Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido contido na 

denúncia, por conseguinte, absolvo o réu Rener Moreira da Silva, 

qualificado nos autos, da acusação contida na denúncia, por entender ser 

atípica a conduta por ele praticada, impondo-se dessa forma sua 

absolvição, conforme artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

Sem custas. Observadas demais formalidades legais, ao arquivo. P.R.I.C. 

Várzea Grande – MT, em 19 de janeiro de 2014. Dr. Abel Balbino 

Guimarães Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 281300 Nr: 25241-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS VILARVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNY KLEBER ROCHA 

AURESCO

 (...) Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro 

extinta a punibilidade do réu Douglas Vilarva Cunha, qualificado nos autos, 

com suporte no artigo 107, I, do Código Penal (morte do agente).Sem 

custas, observadas as demais formalidades legais ao arquivo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Várzea Grande - MT, 15 de janeiro de 2015.Dr. 

Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 247100 Nr: 9504-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADERCIO RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNY KLEBER ROCHA 

AURESCO

 (...) .Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro 

extinta a punibilidade do réu Nadércio Ribeiro Silva, vulgo “Dodô”, 

qualificado nos autos, conforme preleciona o artigo 107, I, do Código Penal 

(morte do agente).Sem custas, observadas as demais formalidades legais 

ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se. Várzea Grande 

- MT, 15 de janeiro de 2015.Dr. Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 268996 Nr: 8005-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOEDIMAR RAMOS DA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro 

a extinção da punibilidade de Loeidimar Ramos da Silva, vulgo “Dequinho”, 

qualificado nos autos, pelo integral cumprimento das condições a si 

impostas com fundamento no artigo 89, § 5.º, da Lei n.° 

9.099/95.Transitada em julgado, procedendo às anotações devidas, sem 

custas, com a baixa, remeta-se ao arquivo.P.R.I.Várzea Grande - MT, em 

15 de janeiro de 2015.Dr. Abel Balbino Guimarães Juiz de Direito

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Edital

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE VARA ESP. DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER JUIZ(A):MARILZA 

APARECIDA VITÓRIO ESCRIVÃO(Ã):CASSIA REGINA P. NAVARROS 

EXPEDIENTE:2014/39 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 Cod.Proc.: 377723 Nr: 25110-27.2014.811.0002 AÇÃO: MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)->MEDIDAS 

CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL REQUERENTE: NELMA RONDON DE 

ALMEIDA REQUERIDO(A): WAGNER DE OLIVEIRA LEÃO EDITAL 

EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107 EDITAL DE:INTIMAÇÃO PRAZO:60 

INTIMANDO:REQUERENTE: NELMA RONDON DE ALMEIDA, RG: 16652134 

SSP MT FILIAÇÃO: NELSON RONDON DE ANUNCIAÇÃO E MARIA HELENA 

DE ANUNCIAÇÃO, BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A), DO LAR, ENDEREÇO: 

RUA: DOS LIRIOS, QUADRA 21, CASA 05, BAIRRO: ASA BELA, CIDADE: 

VÁRZEA GRANDE-MTFINALIDADE:INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA QUE 

TOME CIÊNCIA DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA.RESUMO DA INICIAL: 

PELO EXPOSTO, INDEFIRO OS PEDIDOS EFETUADOS PELA REQUERENTE 

À FLS. 03/05, COM FUNDAMENTO NO ART. 12 DA LEI 11.340/06, ART. 1º, 

§ 1º, DO PROVIMENTO Nº 008/2007 - CM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO, NO ART. 267, IV E VI DO CPC E ENUNCIADO 5 DO 

FONAVID . VI – DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, ARQUIVEM-SE OS 

AUTOS.INTIME-SE. CUMPRA-SE.DECISÃO/DESPACHO:NOME DO 

SERVIDOR (DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO 

PORTARIA:Cod.Proc.: 377726 Nr: 25113-79.2014.811.0002AÇÃO: 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)->MEDIDAS 

CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL REQUERENTE: MARIA ROSA DE 

ALMEIDA REQUERIDO(A): ODILEI ADRIANO DE ALMEIDA EDITAL 

EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107 EDITAL DE:INTIMAÇÃO PRAZO:60 

INTIMANDO:REQUERENTE: MARIA ROSA DE ALMEIDA, RG: 1564287-9 

SSP MT FILIAÇÃO: LURDES ALVES DE ALMEIDA, BRASILEIRO(A), 

CONVIVENTE, DO LAR, ENDEREÇO: RUA: NOSSA SENHORA APARECIDA, 

335, BAIRRO: ÁGUA VERMELHA, CIDADE: VÁRZEA GRANDE-MT 

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA QUE TOME CIÊNCIA DA 

D E C I S Ã O  A B A I X O  T R A N S C R I T A . R E S U M O  D A 

INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:V - PELO EXPOSTO, INDEFIRO OS PEDIDOS 

EFETUADOS PELA REQUERENTE À FLS. 04/05, COM FUNDAMENTO NO 

ART. 12 DA LEI 11.340/06, ART. 1º, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 008/2007 - 

CM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, NO ART. 267, IV E VI DO 

CPC E ENUNCIADO 5 DO FONAVID . VI – DECORRIDO O PRAZO 

RECURSAL, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.INTIME-SE. OFICIE-SE A 

DELEGACIA ESPECIALIZADA INFORMANDO SOBRE O INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. CUMPRA-SE. NOME DO SERVIDOR (DIGITADOR): 

PORTARIA:Cod.Proc.: 377966 Nr: 25278-29.2014.811.0002  AÇÃO: 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)->MEDIDAS 

CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO(A): IVAN DA SILVA ARAUJO EDITAL EXPEDIDO: 

E D I T A L  G E N É R I C O  M E 1 0 7  E D I T A L  D E : I N T I M A Ç Ã O 

PRAZO:60INTIMANDO:REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA DA SILVA 

FILIAÇÃO: ROMAO PEREIRA DA SILVA E ANGELA GONÇALVES DA 

SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 27/8/1964, BRASILEIRO(A), NATURAL DE 

POCONE-MT, , ENDEREÇO: RUA Y QUADRA 64 CASA 09, BAIRRO: 

COHAB CRISTO REI, CIDADE: VÁRZEA GRANDE-MT 

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA REQUERENTEPARA QUE TOME CIÊNCIA DA 

D E C I S Ã O  A B A I X O  T R A N S C R I T A . R E S U M O  D A 

INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:PELO EXPOSTO, NÃO RESTANDO 

DEMONSTRADO O PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA PLEITEADA, INDEFIRO OS PEDIDOS DE FLS. 09/10.VI - INTIME-SE 

A VÍTIMA PARA QUE TOME CIÊNCIA DESTA DECISÃO. VII – DECORRIDO O 

PRAZO RECURSAL, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.CIÊNCIA AO MP. 

INTIMEM-SE. OFICIE-SE A DELEGACIA ESPECIALIZADA INFORMANDO 
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SOBRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO.NOME DO SERVIDOR 

(DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJ PORTARIA:Cod.Proc.: 377968 

Nr: 25280-96.2014.811.0002 AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO 

CRIMINAL REQUERENTE: ANDREIA PAULA DE CARLI. REQUERIDO(A): 

JAQUELYNNE GRAZYELY CAPELETTI NUNES EDITAL EXPEDIDO: EDITAL 

GENÉRICO ME107  EDITAL  DE: INT IMAÇÃO PRAZO: 6 0  

INTIMANDO:REQUERENTE: ANDREIA PAULA DE CARLI, RG: 1221116-8 

SSP MT FILIAÇÃO: MARIA NATALINA DOS SANTOS, DATA DE 

NASCIMENTO: 5/3/1981, BRASILEIRO(A), NATURAL DE CAMPO 

GRANDE-MS, CONVIVENTE, CABELEIREIRA, ENDEREÇO: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO BL. 01 APT. 302, BAIRRO: JD DAS VIVENDAS - APT. 302 - 

BLOC. 01, CIDADE: CUIABÁ-MT FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA 

QUE TOME CIÊNCIA DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA. RESUMO DA 

INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:VI – PELO EXPOSTO, NÃO RESTANDO 

DEMONSTRADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA PLEITEADA, INDEFIRO OS PEDIDOS DE FLS. 10/11.INTIME-SE. 

OFICIE-SE A DELEGACIA ESPECIALIZADA INFORMANDO SOBRE O 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUMPRA-SE. NOME DO SERVIDOR 

(DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PORTARIA:COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER JUIZ(A):ABEL BALBINO GUIMARÃES 

ESCRIVÃO(Ã):CASSIA REGINA P. NAVARROS EXPEDIENTE:2014/39 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Cod.Proc.: 348855 Nr: 14959-02.2014.811.0002 

AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL REQUERENTE: RUBIA 

CAROLINA PEREIRA DE LIMA REQUERIDO(A): CLEITON RAMOS DE PAULA 

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107 EDITAL DE:INTIMAÇÃO 

PRAZO:60 INTIMANDO:REQUERENTE: RUBIA CAROLINA PEREIRA DE 

LIMA, RG: 16987551 SSP MT FILIAÇÃO: ONIVALDO SANTANA DE LIMA E 

NATALINA PEREIRA DE LIMA, BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A), ENDEREÇO: 

AV. DOM ORLANDO CHAVES, N. 3068, BAIRRO: CRISTO REI, CIDADE: 

VÁRZEA GRANDE-MT FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA QUE 

TOME CIÊNCIA DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA. RESUMO DA INICIAL: 

DECISÃO/DESPACHO: V - PELO EXPOSTO, INDEFIRO OS PEDIDOS 

EFETUADOS PELA REQUERENTE À FLS. 04/05, COM FUNDAMENTO NO 

ART. 12 DA LEI 11.340/06, ART. 1º, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 008/2007 - 

CM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, NO ART. 267, IV E VI DO 

CPC E ENUNCIADO 5 DO FONAVID . NOME DO SERVIDOR 

(DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PORTARIA:COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER JUIZ(A):LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA 

ESCRIVÃO(Ã):CASSIA REGINA P. NAVARROS EXPEDIENTE:2014/39 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Cod.Proc.: 374549 Nr: 22716-47.2014.811.0002 

AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL REQUERENTE: 

CLAUDIA VIRGINIA DA SILVA REQUERIDO(A): JÚLIO CÉSAR DA COSTA 

RIBEIRO EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107 EDITAL 

DE:INTIMAÇÃO PRAZO:60 INTIMANDO:REQUERENTE: CLAUDIA VIRGINIA 

DA SILVA, CPF: 84795107149, RG: 1126056-4 SSP MT FILIAÇÃO: 

VICENTE DA SILVA E IRIS DE ASSIS E SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 

20/9/1976, BRASILEIRO(A), NATURAL DE CUIABÁ-MT, SOLTEIRO(A), 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO, ENDEREÇO: RUA ANTONIO JACOB, 315, 

BAIRRO: CONSTRUMAT, CIDADE: VÁRZEA GRANDE-MT 

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA QUE TOME CIÊNCIA DA 

S E N T E N Ç A  A B A I X O  T R A N S C R I T A .  R E S U M O  D A 

INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:VI - PELO EXPOSTO, NÃO RESTANDO 

DEMONSTRADO O PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA PLEITEADA, INDEFIRO OS PEDIDOS DE FLS. 09.VII - INTIME-SE A 

VÍTIMA PARA QUE TOME CIÊNCIA DESTA DECISÃO. VIII – DECORRIDO O 

PRAZO RECURSAL, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.CIÊNCIA AO MP. 

INTIMEM-SE. NOME DO SERVIDOR (DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE 

ARAÚJO PORTARIA: Cod.Proc.: 376788 Nr: 24390-60.2014.811.0002 

AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL REQUERENTE: JÉSSICA 

DA SILVA DUARTE REQUERIDO(A): MARCOS DE SOUZA FERNANDES 

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107 EDITAL DE:INTIMAÇÃO 

PRAZO:60 INTIMANDO:REQUERENTE: JÉSSICA DA SILVA DUARTE, CPF: 

05585549111, RG: 424182032 SSP MT FILIAÇÃO: FRANCISCO DUARTE 

JÚNIOR E ROSIMEIRE BEZERRA DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 

29/4/1996, BRASILEIRO(A), NATURAL DE PRAIA GRANDE-SP, 

SOLTEIRO(A), RECEPCIONISTA, ENDEREÇO: AV E, Q.16, BAIRRO: JD 

IMPERIAL, CIDADE: CUIABÁ-MT. FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA 

REQUERENTE PARA QUE TOME CIÊNCIA DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITA. RESUMO DA INICIAL:DECISÃO/DESPACHO:V - PELO 

EXPOSTO, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO O PERICULUM IN MORA 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA, INDEFIRO OS PEDIDOS DE 

FLS. 07/09. VI - INTIME-SE A VÍTIMA PARA QUE TOME CIÊNCIA DESTA 

DECISÃO. VII – DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, ARQUIVEM-SE OS 

AUTOS. CIÊNCIA AO MP. INTIMEM-SE. NOME DO SERVIDOR 

(DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PORTARIA:Cod.Proc.: 

333749 Nr: 2307-50.2014.811.0002 AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO 

CRIMINAL REQUERENTE: WANESSA SILVA PAES REQUERIDO(A): 

SOLANGE ALVES PAES EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO ME107 

EDITAL  DE: I N T I M A Ç Ã O  D E  S E N T E N Ç A  P R A Z O : 6 0  

INTIMANDO:REQUERENTE: WANESSA SILVA PAES, CPF: 033.025.661-07, 

RG: 19194757 SSP MT FILIAÇÃO: VIVALDO ALVES PAES E ANTONIA DE 

FREITAS SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1989, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE SÃO JOSÉ DOS Q.MARCOS-MT, DIVORCIADO(A), 

EMPRESÁRIA, ENDEREÇO: RUA D4, QUITINET VERDE DE ESQUINA, RUA 

DO COLÉGIO ELEODORO, BAIRRO: PARQUE CUIABÁ, CIDADE: 

CUIABÁ-MT FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA QUE TOME 

CIÊNCIA DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA.RESUMO DA INICIAL: 

DECISÃO/DESPACHO:ENTENÇA TRATA-SE DE MEDIDA PROTETIVA 

CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI 11.340/06. A LEI 11.340/06 CRIOU 

MECANISMOS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER, NOS TERMOS DO § 8O DO ART. 226 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE 

TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS MULHERES E DA 

CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.NESTES TERMOS, O ART. 5° DA LEI N° 

11.340/06 DISCIPLINA: "PARA OS EFEITOS DESTA LEI, CONFIGURA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER QUALQUER 

AÇÃO OU OMISSÃO BASEADA NO GÊNERO QUE LHE CAUSE MORTE, 

LESÃO, SOFRIMENTO FÍSICO, SEXUAL OU PSICOLÓGICO E DANO MORAL 

OU PATRIMONIAL (...). (GRIFO NOSSO) NOS AUTOS EM QUESTÃO, NÃO 

OCORREU CONEXÃO COM A LEI 11.340/06, POIS APESAR DE A 

REQUERENTE TER DECLARADO SER VÍTIMA DOS CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL (CP, ART. 129 §9°) E AMEAÇA (CP, ART. 147) IMPUTADAS A 

SOLANGE, OS FATOS OCORRIDOS NÃO FORAM MOTIVADOS DEVIDO A 

VÍTIMA SER DO GÊNERO FEMININO, TENDO SIDO COMETIDAS EM FUNÇÃO 

DE ATRITO JÁ EXISTENTE ENTRE AS PARTES. PELO EXPOSTO, EXTINGO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM ESTEIO NO ART. 5° 

DA LEI N° 11.340/06 E ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

TRANSITADA EM JULGADO, CERTIFIQUE-SE, E APÓS AS BAIXAS E 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, ARQUIVEM-SE. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. NOME DO SERVIDOR 

(DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PORTARIA:Cod.Proc.: 

376149 Nr: 23878-77.2014.811.0002 AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO 

CRIMINAL REQUERENTE: LAIANA PEREIRA NUNES ALT REQUERIDO(A): 

JOSÉ CARLOS SANTOS SILVA EDITAL EXPEDIDO: EDITAL GENÉRICO 

ME107 EDITAL DE:INTIMAÇÃO PRAZO:60 INTIMANDO:REQUERENTE: 

LAIANA PEREIRA NUNES ALT, CPF: 003.304.311-61, RG: 1524007-0 SSP 

MT FILIAÇÃO: DANIEL ARRUDA ALT E ZENIL PEREIRA NUNES, DATA DE 

NASCIMENTO: 17/12/1984, BRASILEIRO(A), NATURAL DE CUIABÁ-MT, 

SOLTEIRO(A), DESEMPREGADA, ENDEREÇO: TRAVESSA DA 

INDEPENDENCIA 73, BAIRRO: ALAMEDA SETOR 03, CIDADE: VÁRZEA 

GRANDE-MT FINALIDADE:INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA QUE TOME 

CIÊNCIA DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA. RESUMO DA INICIAL: 

DECISÃO/DESPACHO:VII - PELO EXPOSTO, NÃO RESTANDO 

DEMONSTRADO O PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA PLEITEADA, INDEFIRO OS PEDIDOS DE FLS. 11/12. VIII - INTIME-SE 

A VÍTIMA PARA QUE TOME CIÊNCIA DESTA DECISÃO. IX – DECORRIDO O 

PRAZO RECURSAL, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. CIÊNCIA AO MP. 

INTIMEM-SE. NOME DO SERVIDOR (DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE 

ARAÚJO PORTARIA: EDITAL DE CITAÇÃO Cod.Proc.: 290719 Nr: 

10341-82.2012.811.0002 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO COMUM->PROCESSO CRIMINAL AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT 

DENUNCIADO(A): MIGUEL JOSE DA SILVA EDITAL EXPEDIDO: EDITAL 

G E N É R I C O  M E 1 0 7  E D I T A L  D E : C I T A Ç Ã O  P R A Z O : 1 5  

INTIMANDO:DENUNCIADO(A): MIGUEL JOSE DA SILVA, RG: NADA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 689 de 939



CONSTA FILIAÇÃO: BENEDITA CONCEIÇÃO DA SILVA E CARLOS JOSE 

DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 29/9/1972, BRASILEIRO(A), NATURAL 

DE N.SRA.LIVRAMENTO-MT, SOLTEIRO(A), SOLDADOR ESTRUTURA 

METÁLICA, ENDEREÇO: RUA I, CASA 07 QD.37, BAIRRO: PARQUE DEL 

REI, CIDADE: VÁRZEA GRANDE-MT FINALIDADE:CITAÇÃO DO RÉU, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA APRESENTAR 

RESPOSTA PRELIMINAR NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, (CPP, ART. 396), 

INFORMANDO-O QUE DEVERÁ FAZÊ-LO POR ADVOGADO, OU 

DECLARAR, CASO NÃO TENHA CONDIÇÕES DE CONSTITUIR UM, O SEU 

DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR PÚBLICO, NOMEADO 

POR ESTE JUÍZO.SEDE DO JUÍZOE INFORMAÇÕES: AV. CASTELO 

BRANCO, S/N; BAIRRO: ÁGUA LIMPA, CIDADE: VÁRZEA GRANDE-MT; 

CEP 78125-700; FONE (65) 3688-8400RESUMO DA INICIAL:DENÚNCIA 

OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FLS. 05-07. RESUMO FINAL DA 

INICIAL: (...) ADEQUANDO-SE AS CONDUTAS DE MIGUEL JOSÉ DA SILVA 

AO DISPOSTO NO ART. 150, § 1º DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 147 DO 

CÓDIGO PENAL, AMBOS C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F" DO CÓDIGO 

PENAL, NA FORMA DOS ARTS. 5º E 7º DA LEI 11.340/2006 E NO ART. 

330 DO CÓDIGO PENAL, TODOS C/C O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, 

REQUEIRO QUE, RECEBIDA E AUTUADA ESTA DENÚNCIA, SEJA 

INSTAURADA A CABÍVEL AÇÃO PENAL, OBSERVADO O RITO SUMÁRIO, 

PROSSEGUINDO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS ATÉ FINAL 

JULGAMENTO E CONDENAÇÃO, INQUIRINDO-SE, OPORTUNAMENTE, AS 

TESTEMUNHAS ADIANTE ARROLADAS, CUJA NOTIFICAÇÃO DESDE JÁ 

SE REQUER, OBSERVADAS AS FORMALIDADES E COMINAÇÕES DA 

LEI.DECISÃO/DESPACHO:VIII – ACOLHO NA ÍNTEGRA A ATENTA E 

CIRCUNSTANCIADA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CONSTANTE DO ITEM 5 ÀS FLS. 104.NOME DO SERVIDOR 

(DIGITADOR):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PORTARIA:

Expediente

 

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 304937 Nr: 561-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alves Barbosa

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) 

DIAS.

Márcia Regina de Araújo

Analista Judiciária

 

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 341299 Nr: 8938-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES, 

NADIELLY GARBIN FEITOSA

 I – Em face da certidão de fls. 152, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02/03/2015, às 13h30min.

Intimem-se. Requisite-se. (CPP, art. 221, § 3º).

 

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 369773 Nr: 19283-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES, 

NADIELLY GARBIM FEITOSA

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007- CGJ 

impulsiono os autos para que a Defesa do Réu apresente/ratifique a 

Defesa Preliminar no prazo legal.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

 I - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

FISIOTERAPEUTA REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA 

COMARCA DE SINOP

  

EDITAL N. 02/2015-DF

  

 O Excelentíssimo Doutor Clovis Mario Teixeira de Mello, Juiz Direito do 

Foro da Comarca de Sinop – MT, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento n. 19/2014/CM, de 02/7/2014, 

torna público para ciência dos interessados, a abertura de Processo 

Seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de 

Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá as regras estabelecidas 

neste edital.

  

(...)

  

8) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

8.1) Os Profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n. 9323, de 02/7/2014.

  

8.2) Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

  

Sinop, 20 de janeiro de 2015.

  

 

Clovis Mario Teixeira de Mello

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

 

* O Edital n° 02/2015 completo encontra-se no Caderno de Anexo 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

2ª Vara Cível

Edital

COMARCA DE SINOP

SEGUNDA VARA

JUIZ(A):MARIO AUGUSTO MACHADO

ESCRIVÃO(Ã):ROSIMEIRY MORAES NUNES

EXPEDIENTE:2014/14

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 161291 Nr: 8834-81.2011.811.0015

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADFERR LTDA PARTE 

REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS INTIMANDO(S): 

Industria e Comercio de Madeiras Madferr Ltda FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 

376,85, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital. Eu, Jéssica Liandra Borin Navarro, digitei. Sinop - MT, 9 de janeiro 

de 2015.Rosimeiry Moraes Nunes - Gestor(a) Judiciário(a)- Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAGAMENTO DE CUSTAS ME

PRAZO DO EDITAL:05

NOME DO(S) INTIMANDO (A,S):INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADFERR LTDA

VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS:376,85

PRAZO PARA PAGAMENTO:05

PAGAMENTO SOB PENA DE:
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NOME E CARGO DO DIGITADOR:

Nº ORD. SERV. AUT. ESCRIVÃO ASSINAR:ROSIMEIRY MORAES NUNES

119180 - 2009 \ 521. Nr: 11480-35.2009.811.0015

AÇÃO: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

REQUERENTE: ODAIR ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO

REQUERIDO(A): SOLANGE CRISTINA DA SILVA DÓRIA

ADVOGADO: MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA)

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS 

PENDENTES

 PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N.º 11480-35.2009.811.0015

ESPÉCIE: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ODAIR ALVES DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: SOLANGE CRISTINA DA SILVA DÓRIA

INTIMANDO(S): ODAIR ALVES DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS PENDENTES, NO VALOR DE R$ 495,13, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO DESTE 

EDITAL. EU, JÉSSICA LIANDRA BORIN NAVARRO, DIGITEI. SINOP - MT, 9 

DE JANEIRO DE 2015.

ROSIMEIRY MORAES NUNES

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS 

PENDENTES

 Cod.Proc.: 161291 Nr: 8834-81.2011.811.0015

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N.º 8834-81.2011.811.0015

ESPÉCIE: EMBARGOS À EXECUÇÃO->EMBARGOS->PROCESSO DE 

EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADFERR 

LTDA

PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS

INTIMANDO(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS MADFERR LTDA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS PENDENTES, NO VALOR DE R$ 376,85, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO DESTE 

EDITAL. EU, JÉSSICA LIANDRA BORIN NAVARRO, DIGITEI. SINOP - MT, 9 

DE JANEIRO DE 2015.

ROSIMEIRY MORAES NUNES

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS 

PENDENTES

 Cod.Proc.: 185902 Nr: 7051-83.2013.811.0015

PRAZO DO EDITAL:20

INTIMANDO (A,S):MARCELODEMBINSKI MEDEIROS

VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS:R$ 376,85 E DA TAXA JUDICIÁRIA 

NO VALOR DE R$ 145,89, DEVENDO SEREM JUNTADOS AOS AUTOS OS 

COMPROVANTES.

PRAZO PARA PAGAMENTO:05

PAGAMENTO SOB PENA DE:PROTESTOS

NOME E CARGO DO DIGITADOR:VERA LÚCIA SARAIVA BOURET - 

TÉCNICA JUDICIÁRIA

Nº ORD. SERV. AUT. ESCRIVÃO ASSINAR:

EDITAL DE CITAÇÃO

Cod.Proc.: 211552 Nr: 12191-64.2014.811.0015

AÇÃO: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL->PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS 

E S P A R S A S  E  R E G I M E N T O S - > P R O C E D I M E N T O S 

ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE (REQUERENTE): EDSON CORREA

A D V O G A D O :  C L A R I S S E  O D E T E  F A C C I O 

FRONZA(NUCLEOJURIDICOFASIP)

ADVOGADO: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP(NÚCLEOJURIDICOFASIP)

EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - TERCEIROS E 

INTERESSADOS ME149

PRAZO DO EDITAL:20 (VINTE)

NOTIFICANDO:TERCEIROS E INTERESSADOS

RESUMO DA INICIAL:O REPRESENTANTE DO REQUERENTE MANTEVE 

BREVE RELACIONAMENTO COM A GENITORA, E A MESMA ENGRAVIDOU. 

ALEGAVA ORA SER PAI ORA QUE NÃO ERA. CONTUDO, CONSTA NA 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR NOME DE OUTRA PESSOA. COM 

O PASSAR DO TEMPO, O INFANTE ESTAVA SOFRENDO MAUS TRATOS 

POR PARTE DA GENITORA E DE SEU PAI REGISTRAL. O 

REPRESENTANTE, QUANDO TOMOU CONHECIMENTO TRAMITOU NA 

COMARCA DE SINOP UMA AÇÃO LIGITIOSA DE INSTITUICIONALIZAÇÃO 

DE MENOR, O QUAL FOI CONCEDIDO E RECONHECIDO A PATERNIDADE 

BIOLÓGICA, O QUAL ASSINOU TERMO DE COMPROMISSO DE ZELAR 

PELO BEM ESTAR, E AJUIZAR AÇÃO VISANDO RETIFICAR A 

PATERNIDADE DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO INFANTE, FAZENDO 

CONSTAR O NOME DO PAI BIOLÓGICO.

DECISÃO/DESPACHO:COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 5º, LXXIV, DA CF E 

4º, "CAPUT", DA LEI Nº 1.060/50, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR.

CITEM-SE OS EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, POR EDITAL, COM 

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA DOS ARTIGOS 1.105 E 1.106 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 109 DA LEI N° 6.015/73.

DECORRIDO O PRAZO, VENHAM CONCLUSOS PARA SENTENÇA.

CUMPRA-SE E INTIMEM-SE.

Nº ORD.SERV.AUT.ESCRIVÃO ASSINAR:

NOME E CARGO DO DIGITADOR:JÉSSICA THAIS ZAVADZKI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193821 Nr: 15594-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA, DIEGO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta situação, em observância ao disposto no artigo 655, I, e 655-A 

ambos do CPC, por ora, determino a penhora “on-line” de dinheiro em 

depósito ou aplicação em nome do executado “Samir Dias de Oliveira”, CPF 

134.802.296-54, até o limite de R$ 34.096,37 (trinta e quatro mil, noventa e 

seis reais e trinta e sete centavos), conforme cálculo juntado à f. 32, 

permanecendo os autos em gabinete até o cumprimento da diligência, 

intimando-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar memória 

atualizada do débito. Havendo sucesso na penhora, determino a 

transferência do valor bloqueado para a Conta Única do TJMT, 

intimando-se o executado acerca da penhora efetuada. Frustrada ou 

insuficiente a penhora de dinheiro, proceda-se à penhora do veículo 

“marca Chevrolet, modelo ONIX/HATCH LTZ 1.4 8V SPE/4 (Flex) 4P, cor 

prata, ano/modelo 2012/2013, chassi nº 9BGKT48LODG159469” [sic, f. 

46]. Sem embargos disso, intime-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, 

promover os atos e diligências que lhe competem, apresentando endereço 

atualizado do executado para citação. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 8121-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 08.10.2012 (f. 15), que determinou a 

citação da executada para pagamento, sendo o mandado cumprido em 
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10.6.2013 (f. 24).

Não obstante, a executada não opôs Embargos à Execução nem efetuou o 

pagamento da dívida ou ofereceu bens em garantia do juízo, tendo a 

exequente, em 04.10.2013 (fls. 29/30), requerido a penhora “on-line” de 

ativos financeiros em nome da executada.

Diante disso, cabe dar seguimento à execução, com os atos constritivos a 

ela inerentes e, nesse propósito, deve-se observar a ordem preferencial 

estabelecida no artigo 655 do CPC, que coloca em primeiro lugar a penhora 

de dinheiro.

Atualmente, a penhora de dinheiro pode ser feita de forma eletrônica, pelo 

Sistema “BacenJud”, mostrando-se instrumento célere e eficiente na 

busca de ativos para satisfação do crédito perseguido na execução, 

obviamente, quando o executado possui depósitos em instituições 

financeiras.

Nesta situação, em observância ao disposto nos artigos 655, I, e 655-A 

ambos do CPC, por ora, determino a penhora “on-line” de dinheiro 

existente em contas da executada “Marina de Arruda Andrade”, CPF 

045.261.281-04, até o limite de R$ 12.893,37 (doze mil oitocentos e 

noventa e três reais e trinta e sete centavos), conforme cálculo juntado às 

fls. 29/30, permanecendo os autos em gabinete até o cumprimento da 

diligência.

Havendo sucesso na penhora, determino a transferência do valor 

bloqueado para a Conta Única do TJMT, intimando-se a executada acerca 

da penhora efetuada.

Frustrada ou insuficiente a penhora de dinheiro, determino à exequente, 

em 05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada do débito, bem como 

promover os atos e diligências que lhes competem.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 187561 Nr: 8813-37.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 24.10.2013 (fls. 31/32v), que indeferiu 

o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, 

determinando-lhe, em 30 (trinta) dias, recolher as custas judiciais.

 Desta decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento nº 140967/2013 

(fls. 44/45v), ao qual foi negado seguimento, em decisão monocrática 

proferida pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva em 16.4.2014 (f. 

90).

Embora tenha requerido em 16.7.2014 (f. 92) dilação do prazo para 

realizar a diligência, até hoje o autor não cumpriu a ordem judicial, 

conforme certificado pela escrivã em 16.7.2014 (f. 91).

Na espécie, uma vez determinado ao autor complementar a inicial, sua 

inércia enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC.

Ademais, o não recolhimento das custas pelo autor acarreta à ausência 

de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, ensejando a sua extinção, conforme art. 267, IV do CPC [nesse 

sentido, TJMT: RA nº 134.192/2013. Relatos: Des. Guiomar Teodoro 

Borges, 6ª câmara cível, j. 11.12.2013, p. 13.12.2013].

Diante disso, com fundamento nos arts. 284, parágrafo único e 295, VI, do 

CPC, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo nos termos do 

art. 267, I e IV, do mesmo código.

Custas pelo autor.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 191156 Nr: 12781-75.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARA CASARIM MIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 03.02.2014 (fls. 24/25), que indeferiu 

o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, 

determinando-lhe, em 30 (trinta) dias, recolher as custas judiciais.

 Não obstante, o autor devidamente intimado via DJE (disponibilizado em 

05.02.2014, f. 26), até hoje não cumpriu a ordem judicial, conforme 

certificado pela escrivã em 16.7.2014 (f. 28).

Na espécie, uma vez determinado ao autor complementar a inicial, sua 

inércia enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC.

Ademais, o não recolhimento das custas pelo autor acarreta à ausência 

de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, ensejando a sua extinção, conforme art. 267, IV do CPC [nesse 

sentido, TJMT: RA nº 134.192/2013. Relatos: Des. Guiomar Teodoro 

Borges, 6ª câmara cível, j. 11.12.2013, p. 13.12.2013].

Diante disso, com fundamento nos arts. 284, parágrafo único e 295, VI, do 

CPC, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo nos termos do 

art. 267, I e IV, do mesmo código.

Custas pelo autor.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 188049 Nr: 9361-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEONI ALVARO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 13.11.2013 (f. 34), que determinou a 

juntada de documentos pendentes.

Juntados os documentos, constatou-se tratar de petição onde a autora 

informa que as partes entraram "em composição amigável", porém, não 

apresentou o respectivo termo de acordo, limitando-se a requerer a 

desistência da ação.

Diante disso, considerando que o réu sequer foi citado, homologo o pedido 

de desistência formulado pela autora em 30.10.2013 (f. 35) e declaro 

extinto o processo, nos termos do art. 267, VIII, do CPC.

Embora a autora tenha requerido o "desbloqueio judicial", pelo sistema 

"Renajud", compulsando os autos, constata-se que não foi inserida 

nenhuma restrição judicial no prontuário do veículo.

Custas pela autora, mercê do art. 26 do mesmo diploma legal.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 192801 Nr: 14514-76.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES, NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 13.11.2013 (f. 32), que determinou a 

juntada de documentos pendentes.

Juntados os documentos, constatou-se tratar de pedido de desistência da 

ação formulado pela autora em 25.10.2013 (f. 33).

Diante disso, considerando que o réu sequer foi citado, homologo o pedido 

de desistência formulado pela autora e declaro extinto o processo, nos 

termos do art. 267, VIII, do CPC.

Custas pela autora, mercê do art. 26 do mesmo diploma legal.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172362 Nr: 7496-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO MARCOS STRAGLIOTTO, EDEGAR 

LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, SIMARA ZAINA FERREIRA STRAGLIOTTO, 

EDEMAR STRAGLIOTTO, LÚCIA CASPERS STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI, 

SANDRO PISSINI ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a exequente na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar memória atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 185158 Nr: 6268-91.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A - Brasil Telecom Celular S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 463, I e II, do CPC, publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo ou, ainda, por meio 

de embargos de declaração.

Na hipótese, não há qualquer inexatidão de ordem material ou erro de 

cálculo a ser corrigido na sentença proferida em 12.9.2013 (f. 69), 

cabendo à parte manejar, no prazo legal, o recurso adequado.

Diante disso, indefiro o “pedido de reconsideração” formulado pela autora 

em 25.9.2013 (fls. 71/72), mantendo incólume a sentença proferida em 

12.9.2013 (f. 69).

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 42904 Nr: 7493-64.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA

 Reporto-me à decisão proferida em 21.10.2013 (f. 260), que deferiu o 

pedido de busca de veículos registrados em nome da executada junto ao 

sistema “Renajud”.

Não obstante, os veículos registrados em nome da executada (f. 261) 

possuem restrições inerentes à cláusula de alienação fiduciária ou 

restrições judiciais por outros juízos, tendo o exequente, em 02.12.2013 (f. 

281), pugnado pela intimação da devedora para indicar bens à penhora e 

pela solicitação de sua última declaração de imposto de renda da 

devedora à Receita Federal.

É a síntese necessária. Decido.

Compulsando os autos, constata-se que a fase de cumprimento de 

sentença da presente ação iniciou-se em 15.6.2009 (fls. 239/241), sendo 

que, até o presente momento, ainda não foi satisfeito ou sequer garantido 

o crédito exequendo.

Ainda, conforme certificado pela escrivã em 27.5.2014 (f. 285), a 

executada, devidamente intimada, quedou-se inerte, não indicando bens 

de sua propriedade passíveis de penhora.

Nessa situação, atendendo ao pedido formulado pela exequente, foram 

efetuadas buscas junto ao “Centro Virtual de Atendimento” da Receita 

Federal, obtendo-se as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda 

da empresa executada (extratos em anexo).

Posto isso, dê-se vista dos autos ao exequente para, em 05 (cinco) dias, 

promover os atos e diligências que lhe competem, bem como apresentar 

memória atualizada do débito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 208239 Nr: 9625-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO LUIZ LIDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FÁTIMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça meios ou efetue o depósito do valor de R$ R$30,00, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo o referido valor ser 

depositado na c/c 11318-2 agência 1180-0 do Banco do Brasil S/A, em 

nome do fórum de Sinop Diligências, na forma do capítulo 3, Seção 3, item 

3.3.7 da CNGC/MT e juntado comprovante ORIGINAL aos autos para as 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 184473 Nr: 5550-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida para a comarca de 

Querência- MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 116515 Nr: 8863-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BRAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TORRES DATTE, 

KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça meios ou efetue o depósito do valor de R$ R$30,00, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo o referido valor ser 

depositado na c/c 11318-2 agência 1180-0 do Banco do Brasil S/A, em 

nome do fórum de Sinop Diligências, na forma do capítulo 3, Seção 3, item 

3.3.7 da CNGC/MT e juntado comprovante ORIGINAL aos autos para as 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 118058 Nr: 10374-38.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DA CRUZ MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça meios ou efetue o depósito do valor de R$ R$30,00, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo o referido valor ser 

depositado na c/c 11318-2 agência 1180-0 do Banco do Brasil S/A, em 

nome do fórum de Sinop Diligências, na forma do capítulo 3, Seção 3, item 

3.3.7 da CNGC/MT e juntado comprovante ORIGINAL aos autos para as 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 166742 Nr: 1565-54.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça meios ou efetue o depósito do valor de R$ R$30,00, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo o referido valor ser 

depositado na c/c 11318-2 agência 1180-0 do Banco do Brasil S/A, em 

nome do fórum de Sinop Diligências, na forma do capítulo 3, Seção 3, item 

3.3.7 da CNGC/MT e juntado comprovante ORIGINAL aos autos para as 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 4867 Nr: 665-96.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANTONIO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA

 CERTIFICO conforme autorizada pelo art. 162, § 4º, do CPC e Provimento 

56/07 – CGJMT, que encaminho os autos à expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias,manifestar-se acerca dos documentos de fls. 456/459, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 267, III e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 83810 Nr: 1288-14.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Américo Vieira, LEDOCIR 

ANHOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO

 CERTIFICO conforme autorizada pelo art. 162, § 4º, do CPC e Provimento 

56/07 – CGJMT, que encaminho os autos à expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias,manifestar-se acerca dos documentos de fls. 236/239, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 267, III e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 121186 Nr: 361-43.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON POLITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA, RAFAEL BARION DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO conforme autorizada pelo art. 162, § 4º, do CPC e Provimento 

56/07 – CGJMT, que encaminho os autos à expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover os atos e diligências que lhe competem sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 267, III e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 161900 Nr: 9567-47.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CLEBER BENETTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA, 

ELISANGELA MARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 CERTIFICO conforme autorizada pelo art. 162, § 4º, do CPC e Provimento 

56/07 – CGJMT, que encaminho os autos à expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o advogado da parte ré para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar acerca da petição de fls. 262.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210909 Nr: 11692-80.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA - ME, PEDRO 

AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT, JULIO 

CESAR SCHMITT CRESPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do autor Dra. LOUSE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

para que no prazo de 05(cinco) dias recolha as diligencias necessárias 

para citação dos requeridos, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

devendo referida importância ser depositada na conta c/c nº 11.318-2, 

agencia nº 1180-0, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, após enviar 

comprovante de depósito original para posterior expedição de mandado, 

bem como, no mesmo prazo recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Rondonópolis - MT, com 

a finalidade de proceder a citação do Sr. PEDRO AUGUSTO DE MELO 

NETO, sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.gov.br, ou ainda, no mesmo prazo, requeira o que entender de 

direito, uma vez que as correspondencias encaminhadas nos endereços 

da inicial retornaram sem recebimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 207100 Nr: 8675-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EPP, VILSO GREGGIO, DIAMISSE DE JESUS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de penhora e demais atos, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), bem como, no mesmo prazo, efetue o depósito da diligência 

complementar solicitada às fls. 44 pelo Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 180,00 (cento e oitenta reais), devendo referida importância ser 

depositada na conta c/c nº 11.318-2, agencia nº 1180-0, Banco do Brasil 

S/A, Sinop - MT, após enviar comprovante de depósito original para 

posterior expedição de mandado e repasse ao oficial do valor a ser 

complementado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167063 Nr: 1904-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO JURUENA 

PROD. AGROP. LTDA, CLAUDIO CESAR AMBRÓSIO, MILTON HEITOR DOS 

SANTOS, LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA, GUSTAVO AMATO PISSINI, SANDRO PISSINI ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a Intimação de fls. 122 do advogado do credor, Dr. GUSTAVO 

AMATO PISSINI para que no prazo de cinco (5) dias informe este juízo e 

respectiva escrivania quanto ao andamento das cartas precatórias 

encaminhadas em 13/11/2012 para a Comarca de Nova Monte Verde - MT 

e em 9/9/2013 para a comarca de Colider - MT, visto que não se tem 
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informações das mesmas nos autos, Bem como, que acompanhe a 

distribuição da carta precatória encaminhada à Comarca de ALTA 

FLORESTA encaminhada via MALOTE DIGITAL a fim de que não venha a 

ser devolvida por falta de interesse da parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 98361 Nr: 5387-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, 

RODRIGO CAMPOS MORAES, RONIMÁRCIO NAVES

 Reiterar a Intimação do advogado da requerida Dr. LUCIEN FABIO FIEL 

PAVONI para que no prazo de cinco (05) dias efetue o pagamento da 

importância de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) referentes a custas judiciais, para tanto as guias podem 

ser retiradas no Cartório Distribuidor desta Comarca de Sinop - MT ou pelo 

site www.tjmt.jus.br, para posterior arquivamento dos autos, sob pena de 

PROTESTO e além do protesto ficar constando à margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183360 Nr: 4381-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAINER INFORMÁTICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALVES FEITOSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI

 Reiterar a Intimação do Dr. RENATO OCAMPOS CARDOSO advogado da 

Excipiente para que no prazo de cinco (05) dias efetue o pagamento da 

importância de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) referentes a custas judiciais, para tanto as guias podem 

ser retiradas no Cartório Distribuidor desta Comarca de Sinop - MT ou pelo 

site www.tjmt.jus.br, para posterior arquivamento dos autos, sob pena de 

PROTESTO, bem como, de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183362 Nr: 4383-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRAINER INFORMÁTICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALVES FEITOSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI

 Reiterar a Intimação do Dr. RENATO OCAMPOS CARDOSO advogado da 

impugnante para que no prazo de cinco (05) dias efetue o pagamento da 

importância de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) referentes a custas judiciais, para tanto as guias podem 

ser retiradas no Cartório Distribuidor desta Comarca de Sinop - MT ou pelo 

site www.tjmt.jus.br, para posterior arquivamento dos autos, sob pena de 

PROTESTO, bem como, de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197980 Nr: 983-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 

MARCOS ANTONIO PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA, FERNANDO MASCARELLO, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora Dr. XÊNIA M. ARTMANN GUERRA 

para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito, visto que o prazo de suspensão 

requerido às fls. 94 já decorreu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 194036 Nr: 15811-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 

MARCOS ANTONIO PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora Drª. XÊNIA M. ARTMANN GUERRA 

para que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito, visto que o prazo de suspensão 

requerido às fls. 74 já decorreu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87536 Nr: 4963-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGE TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA A. CORRÊA REALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES

 Certifico conforme autorizado pelo art. 162, § 4º, do CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que remeto estes autos à expedição a fim de intimar o 

douto advogado do autor, para que no prazo de 05(cinco) dias se 

manifeste e requeira o que entender de direito, para o prosseguimento do 

feito, uma vez que embora tenha certificado às fls. 324 que o devedor 

apesar de intimado para cumprir o acórdão, sob pena de multa, não o fez 

e nada manifestou, a verdade é que houve manifestação dentro do prazo 

legal, conforme fls. 325/362, entretanto informa a impossibilidade de 

fazê-lo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221219 Nr: 411-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, ZILTON NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº

 Vistos, etc...

Seguro o Juízo, recebo a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem dar-lhe efeito suspensivo, devendo correr em autos 

apartados, tendo em vista que o impugnante não demonstrou que o 

prosseguimento da execução seja suscetível de causar-lhe grave dano de 

difícil ou incerta reparação.

 Certificada a sua tempestividade, intime-se a parte contrária, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 dias ofereça, querendo, 

contestação a presente impugnação.

 Em seguida, cls. para decisão.

 Prossiga a execução em seus ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196111 Nr: 17850-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACA, GMS, RSS, AS, CS, RSJ, AVS, SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10 dias, iformar o número da residencia dos herdeiros Gladis Maria 

Steffens e Rui Simão Steffens, para citação dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189144 Nr: 10470-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGFW, IJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 110 da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar a retificação 

do nome da genitora no registro de nascimento de F.G.F.W., devendo 

constar o nome de casada, qual seja, S.F.W. e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, 

eis que o requerente é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, expeça-se mandado de retificação do nome da genitora no 

assento de nascimento do requerente ao cartório competente e, em 

seguida arquivem-se os autos, observando as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213159 Nr: 13561-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA GUERREIRO BAROZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 110, da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar a retificação 

do nome da autora, para que volte a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

L.G. e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

e despesas processuais, vez que a requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação 

ao cartório competente e, em seguida arquivem-se os autos, observando 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207623 Nr: 9122-24.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR ANDRADE 

FRANCISCO, RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO

 Vistos etc.1. Acolho o parecer ministerial de fl. 177/177-verso e, por 

conseguinte, determino:a) seja oficiada a Delegacia de Polícia Municipal 

para que informe a este Juízo em que fase se encontra o Inquérito Policial 

instaurado para apuração da prática, em tese, do crime de estupro de 

vulnerável pelo requerido, bem como para que encaminhe fotocópia do 

laudo de exame de corpo de delito da menor R. S. B. T., o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas;b) a realização de estudo psicossocial com os 

menores e o requerido, com visita domiciliar, no endereço indicado à fl. 

111, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;c) com a juntada do relatório 

do estudo determinado no parágrafo anterior, determino a intimação das 

partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias;d) seja oficiado ao 

Conselho Tutelar de Campo Grande/MS para que encaminhe fotocópia de 

eventuais registros envolvendo os menores M. E. B. T., E. K. B. T., R. S. B. 

T. e J. V. B. T., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.2. Após, dê-se 

nova vista dos autos ao Ministério Público.3. Em seguida, voltem-me 

imediatamente conclusos.4. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186601 Nr: 7782-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris, 

Luiz Carlos Cortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a certidão de fl. 64, decreto a REVELIA da parte ré, 

consignando a não ocorrência do efeito previsto no art. 319 (presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial), mas tão somente do efeito 

previsto no art. 322 (desnecessidade do revel ser intimado dos atos 

processuais subseqüentes), ambos do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a indisponibilidade do direito objeto do litígio, conforme preconiza o 

art. 320, II do aludido diploma legal.

2. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

3. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198014 Nr: 1022-80.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA, VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOC, MAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA OLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA, 

WELLINGTON SILVA ROCHA

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de materia de imprensa afim de intimar o advogado Wellington 

Silva Rocha para manifestar-se quanto ao laudo de exame de DNA 

(fls.57/61) no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202324 Nr: 4771-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP(núc leo jur id ico fas ip ) ,  CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA(nucleojuridicofasip)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls., 18/19, bem como a 

petição de fls. 31 que atualizou o endereço da parte requerida, redesigno 
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audiência de tentativa de conciliação para o dia 06/04/2015 às 15h30min., 

e conforme autorizado pelo art. 162, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos ao cumprimento para que sejam as partes 

citadas/intimadas.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182105 Nr: 3037-56.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA BORGES DE LIMA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO, 

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada nos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158160 Nr: 5327-15.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMARA DUCATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR, 

MAYCON LUIZ DUCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213667 Nr: 13929-87.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DINIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada nos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186801 Nr: 8009-69.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BEATRYZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada nos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184810 Nr: 5902-52.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA KREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada nos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

7ª Vara Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 51840 Nr: 4374-37.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO, SIDNEY 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO, LUIZ PINHEIRO

 CERTIFICO que, autorizada pela legislação processual vigente, INTIMO a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito manifestando-se acerca da 

CP devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 92605 Nr: 9931-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMAT TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

(RONDON & WRZESINSKI LTDA. - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO a 

Parte Autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 4124-91.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO TADASHI OHNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVAR TONIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES, MASSAKI TARUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO a 

Parte Autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 66414 Nr: 6059-06.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENISE HORBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR, MARISA PIVA MOREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de Dívida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 115333 Nr: 8033-39.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HOTTEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA ANDRADE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA 

SILVA, Maiza Emanuely Dalazem Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de Dívida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 84952 Nr: 2373-35.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL DAS ACÁCIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA VENANCIO AUREWAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 79217 Nr: 7542-37.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PAULI, BETANIA APARECIDA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SORAIDE CASTRO (UNIJURIS), 

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (UNIJURIS-SINOP)

 Vistos, etc.

Considerando que restou infrutífera a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

da parte executada, consoante certidão de f. 112, DECIDO:

I - INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca do prosseguimento da presente execução, sob pena de 

EXTINÇÃO dos autos no estado que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 73154 Nr: 1750-05.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUSONORTE COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

ME, CELSO MENCATO, ITACIR MENCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Américo Vieira, LEDOCIR 

ANHOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante a ilegitimidade do autor para propor ação de 

cobrança baseada em cheques nominais a terceiro estranho a lide.Sem 

condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95.Preclusa a via recursal, não havendo demais 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo, na forma do artigo 475-J, § 5º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 100101 Nr: 7125-16.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIZ FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE APARECIDA ALVES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDIANE OLIVEIRA DA SILVA, 

MAIZA E. DALAZEM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o postulado de f. 75, com efeito, PROMOVO a RESTRIÇÃO, via 

RENAJUD, do veículo descrito à f. 50;

JUNTE-SE aos autos cópia da operação;

Constatando-se frutífera a restrição, INTIME-SE a executada da penhora 

realizada, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

embargos/impugnação;

Caso contrário, INTIME-SE a exequente para indicar bens em nome da 

executada passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 91863 Nr: 9190-18.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARACIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com fito de sanar a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial, para que elabore planilha 

atualizada do débito, descontando os valores que constam 

bloqueados/liberados;

Ultimada esta providência, INTIMEM-SE as partes para se manifestar 

quanto ao cáculo judicial, isto no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 108494 Nr: 854-54.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI SCHIMIDT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO a 

parte Autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da devolução da 

CP com certidão negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 164942 Nr: 12889-75.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER, EDUARDO 

ANTUNES SEGATO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 101/103.

Com efeito, DEPREQUE-SE o interrogatório da denunciada, conforme 

endereço declinado à f. 103.

Retornando os autos da comarca com o interrogatório concluído, abra-se 

vistas de IMEDIATO ao MP.

As providências.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 153090 Nr: 1125-92.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO BRAGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAMARA ANDADRE DE LIMA, 

JOSIANE PILATTI, Maurício Vieira Serpa, RAFAEL WASNIESKI, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO

 INTIMAÇÃO: Do Dr. RICARDO ROBERTO DALMAGRO, MAURICIO VIEIRA 

SERPA, RAFAEL WASNIESKI, JOSIANE PILATTI, ISAMARA ANDRADE DE 

LIMA e FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE, advogado(s), do acusado 

ROGÉRIO BRAGA SOARES, para que compareça ao Cartório da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, para que 

seja efetuada a restituição dos bens apreendidos neste processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 205079 Nr: 7051-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER AXIEL GEMELLI, PEDRO RICARDO 

D'AVILA MACHADO DE SOUSA, RONILDO SILVA DOS SANTOS, RUBENS 

SILVA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS SANTARÉM 

GONZALES, CAROLINA RIBEIRO FAVA, DEFENSOR PÚBLICO, 

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS, NÉVIO PEGORARO, VANDERSON PAULI

 INTIMAÇÃO: Do Dr. OSMAR DOS SANTOS BORGES, advogado do 

recuperando Rubens Silva Paz, e, da Dra. CAROLINA RIBEIRO FAVA, 

advogada do recuperando Roger Axiel Gemelli, para, no prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 215961 Nr: 15630-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FERREIRA NOGUEIRA, MARIA 

APARECIDA BARBOSA, VALDENI OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDO DOS 

SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA

 Certifico que em contato telefonico com o Delegado Dr. Carlos Eduardo 

nesta data, foi informando que o CD com a finalização da Operação, 

deverá ser encaminhado e entregue pela Inteligência de Cuiaba 

pessoalmente, não podendo ser por outros meios.

Informou ainda, que nesta semana deverá vir de Cuiabá um agente Policial 

tranzendo o referido CD.

Dou fé.

Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 215961 Nr: 15630-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FERREIRA NOGUEIRA, MARIA 

APARECIDA BARBOSA, VALDENI OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDO DOS 

SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA

 INTIMAÇÃO: Do Dr. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, advogado(s) 

do acusado CLEBER Ferreira Nogueira, MARIA Aparecida Barbosa, 

VALDENI Oliveira da Silva e FERNANDO dos Santos Souza, para que, no 

prazo 10(dez)dias, apresente Defesa Preliminar dos recuperandos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 207619 Nr: 9118-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ANTONELLI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia de 

fls. 01c/01e, para:CONDENAR MAICON ANTONELLI FERNANDES, 

brasileiro, filho de Luiz Carlos Fernandes e Terezinha de Lourdes 

Antonelli, nascido aos 23/07/1994, natural de Sinop/MT, atualmente 

segregado na Penitenciária desta Comarca (Ferrugem), por violar as 

normas penais incriminadoras previstas no artigo 157, §3º, segunda parte 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal e artigo 244-B, 

§2º, do ECA, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime 

inicialmente fechado e pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, 

equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, devendo ser observado o disposto nos artigos 49 e 50 do CP e 

artigo 164 da LEP. (...)

3º Vara Criminal

Expediente

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 Cod.Proc.: 205953 Nr: 7713-13.2014.811.0015

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 7713-13.2014.811.0015 CÓD: 205953

 ESPÉCIE: EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU(S): ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA

 INTIMANDO: RÉU(S): ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA, RG: 

1.673.709-SSP/MS, FILIAÇÃO: EVANI MARIA DE SOUZA E JOSE MARIO 

DE SOUZA, DATA DE NASCIMENTO: 1/7/1989, BRASILEIRO(A), NATURAL 

DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, SOLTEIRO(A), SERV. DE PEDREIRO, 

ENDEREÇO: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ACIMA QUALIFICADO(S) 

PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE REALIZAR-SE-Á 

NO PARA O DIA 11 DE FEVEREIRO P.F., ÀS 15H15MIN, NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA.

 DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC.1 - CONSIDERANDO QUE A 

PORTARIA Nº 147/2014-DF SUSPENDEU O EXPEDIENTE FORENSE NESTE 

JUÍZO NOS DIAS 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2014, REDESIGNO A 

SOLENIDADE ANTERIORMENTE MARCADA À FL. 40, PARA O DIA 11 DE 

FEVEREIRO P.F., ÀS 15H15MIN.2 - EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO PARA 

REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE.3 - CIENTIFIQUEM-SE ÀS PARTES. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, SILVIA LUIZA NUNES TAGLIARI, DIGITEI.

 SINOP - MT, 14 DE JANEIRO DE 2015.

 EURIDES PARRON PARRON

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 PORTARIA Nº 20/2014 - DF

 Cod.Proc.: 171229 Nr: 6322-91.2012.811.0015

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

 PRAZO: 15 DIAS

  

AUTOS Nº 6322-91.2012.811.0015 CÓD: 171229

 ESPÉCIE: EXECUÇÃO PROVISÓRIA->EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO 

CRIMINAL

  

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU(S): RODRIGO DOS REIS COSTA

 INTIMANDO: RÉU(S): RODRIGO DOS REIS COSTA FILIAÇÃO: JOÃO 

ALVES DA COSTA E MARIA ELZA DOS REIS COSTA, DATA DE 

NASCIMENTO: 05/01/1985, BRASILEIRO(A), NATURAL DE IGUATEMI-MS, 
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SOLTEIRO(A), SERV. GERAIS, ENDEREÇO: ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ACIMA QUALIFICADO(S) 

PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE REALIZAR-SE-Á 

NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 16H00MIN, NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA

 DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC. 1) MARCO O DIA 25 DE FEVEREIRO 

P.F; ÀS 16H00MIN COMO NOVA DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO 

DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, DEVENDO O REEDUCANDO SER INTIMADO 

POR EDITAL, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, E AVISADO PELOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE UTILIDADE 

PÚBLICA, PARA QUE COMPAREÇA NA DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA 

PERANTE ESTE JUIZ; 2) NA TENTATIVA DE SE CONSEGUIR ENCONTRAR 

O CONDENADO E ASSIM INTIMÁ-LO PARA QUE CUMPRA SUA DÍVIDA 

PARA COM A JUSTIÇA CRIMINAL, DETERMINO QUE SEJA OFICIADO AOS 

SEGUINTES ÓRGÃOS MUNICIPAIS: SAE, SPC, SERASA E CEMAT, 

SOLICITANDO AO REPRESENTANTES DESSES ÓRGÃOS O OBSÉQUIO DE 

PESQUISAREM EM SEUS BANCOS DE DADOS SE A PESSOA DE RODRIGO 

DOS REIS COSTA TEM RESIDÊNCIA EM SINOP, E EM CASO POSITIVO 

INFORME A ESTE JUÍZO O SEU ENDEREÇO COMPLETO; 3) SEM PREJUÍZO 

DO QUE FOI DELIBERADO NOS ITENS ANTERIORES, DÊ-SE VISTA DOS 

AUTOS AO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POIS PELO ILUSTRE AGENTE FOI 

SINALIZADO QUE IRIA DILIGENCIAR NO SENTIDO DE TAMBÉM 

CONTRIBUIR PARA A LOCALIZAÇÃO DO REEDUCANDO, E ASSIM SER 

POSSÍVEL SUA INTIMAÇÃO PESSOAL E 4) SAÍRAM INTIMADOS A 

DEFENSORA PÚBLICA E O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

NADA MAIS HAVENDO PARA CONSTAR, DETERMINOU O MM. JUIZ O 

ENCERRAMENTO DA PRESENTE ATA DE AUDIÊNCIA, A QUAL FOI POR 

MIM ____________ (DOUGLAS VICENTE DE FREITAS, ASSISTENTE 

DIGITADOR DESIGNADO PARA OS TRABALHOS DE AUDIÊNCIA) 

DIGITADA, A QUAL VAI DEVIDAMENTE LIDA E ASSINADA PELOS 

PRESENTES.

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, SILVIA LUIZA NUNES TAGLIARI, DIGITEI.

 SINOP - MT, 14 DE JANEIRO DE 2015.

 EURIDES PARRON PARRON

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 PORTARIA Nº 20/2014 - DF

 111896 - 2012 \ 855. Nr: 4294-58.2009.811.0015

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 4294-58.2009.811.0015 CÓD:111896.

  

ESPÉCIE: EXECUÇÃO CRIMINAL->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU(S): ALUIZIO BERNARDO DA SILVA

 INTIMANDO: RÉU(S): ALUIZIO BERNARDO DA SILVA FILIAÇÃO: JOSE 

BERNARDO DA SILVA E MARIA CICERA DA SILVA, DATA DE 

NASCIMENTO: 14/09/1982, BRASILEIRO(A), NATURAL DE UNIÃO-AL, 

SOLTEIRO(A), BRAÇAL, ENDEREÇO:ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO ACIMA QUALIFICADO(S) 

PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE REALIZAR-SE-Á 

NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO P.F; ÀS 16H00MIN, NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA.

 DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC. 1) MARCO O DIA 17 DE FEVEREIRO 

P.F; ÀS 16H00MIN COMO NOVA DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO 

DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, DEVENDO O REEDUCANDO SER INTIMADO 

POR EDITAL, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, E AVISADO PELOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE UTILIDADE 

PÚBLICA, PARA QUE COMPAREÇA NA DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA 

PERANTE ESTE JUIZ; 2) SEM PREJUÍZO DO QUE FOI DELIBERADO NO ITEM 

ANTERIOR, DÊ-SE VISTA DOS AUTOS AO PROMOTOR DE JUSTIÇA, POIS 

PELO ILUSTRE AGENTE FOI SINALIZADO QUE IRIA DILIGENCIAR NO 

SENTIDO DE TAMBÉM CONTRIBUIR PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

REEDUCANDO, E ASSIM SER POSSÍVEL SUA INTIMAÇÃO PESSOAL E 3) 

SAÍRAM INTIMADOS A DEFENSORA PÚBLICA E O REPRESENTANTE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NADA MAIS HAVENDO PARA CONSTAR, 

DETERMINOU O MM. JUIZ O ENCERRAMENTO DA PRESENTE ATA DE 

AUDIÊNCIA, A QUAL FOI POR MIM____________ (DOUGLAS VICENTE DE 

FREITAS, ASSISTENTE DIGITADOR DESIGNADO PARA OS TRABALHOS 

DE AUDIÊNCIA) DIGITADA, A QUAL VAI DEVIDAMENTE LIDA E ASSINADA 

PELOS PRESENTES.

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, SILVIA LUIZA NUNES TAGLIARI, DIGITEI.

 SINOP - MT, 14 DE JANEIRO DE 2015.

 EURIDES PARRON PARRON

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 PORTARIA Nº 20/2014 - DF

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120694 Nr: 8016-51.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, na 

Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e no ofício circular nº 980/2014-DOF da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo para conhecer, processar e julgar a presente ação e DECLINO da 

competência jurisdicional em favor do Juizado Especial Cível da Alta 

Floresta/MT, para onde ordeno a remessa do processo físico após o 

decurso do prazo recursal, com a devida baixa no 

sistema.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 116818 Nr: 4977-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCdS, LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por Estefany Rayane Cordeiro 

da Silva, representada pela sua genitora, Sra. Luciana Machado Cordeiro, 

qualificada nos autos, em face de José Luiz dos Santos Silva.

À fl. 27, a parte autora informa que o executado pagou integralmente o 

débito.

A nobre representante do Ministério Público requereu a extinção do feito, 

nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez 

que o executado deu total quitação ao débito (fl. 28).

É o breve relato. Decido.

De acordo com o art. 794 do Código de Processo Civil extingue-se a 

execução quando:

I - o devedor satisfaz a obrigação.

 Uma vez demonstrada nos autos a quitação da dívida exigida pela parte 

credora, impõe-se a extinção do processo segundo o art. 794, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Diante do Exposto JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, baseado no artigo 794, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, em razão dos benefícios da justiça gratuita, eis 

que defiro também ao executado.

Ciência ao MPE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 700 de 939



Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118190 Nr: 6091-20.2014.811.0007

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Piva, maria jose de lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consonância com o parecer do nobre representante do Ministério 

Público, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo apresentado nos autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva do menor em favor do guardião.

Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94729 Nr: 3008-98.2011.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Dezanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi

 Vistos.

Declaro IMPEDIDA para presidir e julgar o presente feito, por ser casada 

com o Requerente, com fulcro no artigo 134, IV do Código de Processo 

Civil.

Assim, após inserir as tarjas coloridas no dorso dos autos (duas tarjas da 

cor vermelha), conforme dispõe o item 7.4.4 da CNGC-MT, REMETAM-SE 

os autos ao Juiz de Direito substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103180 Nr: 4885-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: América Materiais Para Construção Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.D. Industria e Comercio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiani Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de exceção de incompetência argüida por America Materiais para 

Construção Ltda - ME, em que pede o encaminhamento dos autos ao Juízo 

da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT. Isto porque, por se tratar de ação 

fundada em direito pessoal, seria competente para o processamento e 

julgamento da ação o foro do domicilio da requerida/excipiente.

Com a petição, foram juntadas as cópias de documentos de fls. 19/46.

A excepta ofereceu resposta às fls. 53/55, reconhecendo ser competente 

para o processamento e julgamento da ação o juízo da Comarca de 

Peixoto de Azevedo-MT.

ESTE É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do art. 100, IV, a, do Código de Processo Civil, para o 

processamento e julgamento de ação em que for ré pessoa jurídica, é 

competente o foro do lugar onde está sua sede.

Na hipótese em exame, verifico que, conforme expresso no ato 

constitutivo da empresa requerida e suas posteriores alterações (fls. 

23/43), sua sede social é na cidade de Peixoto de Azevedo/MT. Nestes 

termos concluo que a presente ação deve ser processada e julgada na 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, tendo em vista a já citada regra 

prevista no art. 100, IV, a, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho a exceção.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, encaminhem-se os autos à Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 66150 Nr: 5639-83.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosa Schorro Ferraresi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, James 

Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Marcos da Silva 

Borges, Vitor Pinheiro Segantine

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, após a anuência da Autarquia acerca dos cálculos 

apresentados pela parte exequente, o digno advogado da parte exequente 

requereu a liberação dos valores.

DECIDO.

Ante o depósito do valor exequendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 794, inciso I do 

Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE, independentemente do trânsito em julgado da presente 

sentença, o necessário para a liberação e transferência do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte exequente na 

conta bancária indicada nos autos, visto que a procuração e/ou 

substabelecimento outorgada para o causídico lhe confere poder 

expresso para receber.

Outrossim, na forma da CNGC, INTIME-SE, pessoalmente, a parte credora, 

dando-a CIÊNCIA de que os valores foram liberados em favor de seu 

advogado constituído.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 66290 Nr: 5836-38.2009.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao pagamento do valor exequendo através de RPV (fls. 105/105), 

JULGO EXTINTA a presente execução COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE, independentemente do trânsito em julgado da presente 

sentença, o necessário para a liberação e transferência do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte exequente na 

conta bancária indicada nos autos, visto que a procuração outorgada ao 

causídico às fls. 12 lhe confere poderes expressos para receber/levantar 

valores. Outrossim, com fulcro no § 1º do artigo 27 da Lei nº 10.833/03, 

DEFIRO o pedido de dispensa da retenção do imposto de renda, em razão 

da isenção, contudo, condicionado ao encaminhamento da cópia da 

declaração de isenção (que deverá ser providenciada pela parte credora, 

devendo ser INTIMADA para providenciar tal declaração, no prazo de dez 

[10] dias), juntamente com o alvará, procuração e a presente decisão ao 

Banco do Brasil, para os devidos fins.Outrossim, na forma da CNGC, 

INTIME-SE, pessoalmente, a parte credora, dando-a CIÊNCIA de que os 

valores foram liberados em favor de seu advogado 
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constituído.CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Alta Floresta, 19 de janeiro de 2015.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 63655 Nr: 2935-97.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Onofre de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, James 

Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Marcos da Silva 

Borges, Vitor Pinheiro Segantine

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, após a anuência da Autarquia acerca dos cálculos 

apresentados pela parte exequente, o digno advogado da parte exequente 

requereu a liberação dos valores.

DECIDO.

Ante o depósito do valor exequendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 794, inciso I do 

Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE, independentemente do trânsito em julgado da presente 

sentença, o necessário para a liberação e transferência do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte exequente na 

conta bancária indicada nos autos, visto que a procuração e/ou 

substabelecimento outorgada para o causídico lhe confere poder 

expresso para receber.

Outrossim, na forma da CNGC, INTIME-SE, pessoalmente, a parte credora, 

dando-a CIÊNCIA de que os valores foram liberados em favor de seu 

advogado constituído.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 2906-47.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dejanira Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, James 

Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Marcos da Silva 

Borges, Vitor Pinheiro Segantine

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, após a anuência da Autarquia acerca dos cálculos 

apresentados pela parte exequente, o digno advogado da parte exequente 

requereu a liberação dos valores.

DECIDO.

Ante o depósito do valor exequendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 794, inciso I do 

Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE, independentemente do trânsito em julgado da presente 

sentença, o necessário para a liberação e transferência do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte exequente na 

conta bancária indicada nos autos, visto que a procuração e/ou 

substabelecimento outorgada para o causídico lhe confere poder 

expresso para receber.

Outrossim, na forma da CNGC, INTIME-SE, pessoalmente, a parte credora, 

dando-a CIÊNCIA de que os valores foram liberados em favor de seu 

advogado constituído.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1219-30.2012.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Soledade Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1- Certifique a secretária a tempestividade do recurso de fls. 69/81.

2 - INTIME-SE o apelado para apresentar, querendo, contrarrazões, no 

prazo legal.

3- INTIME-SE o requerido para implantar o benefício, com urgência.

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 121081 Nr: 8317-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Tadashi Kinfuku

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Kiyoshi Kinfuko, Hamilton Massahiko 

Masuda, JHONY YOSHIO KINFUKU, KOMAZO KINFUKU, JANETE MASSAMI 

KINFUKU, Paulo Eiji Kinfuku, GERALDO TAKESHI KINFUKU, HISAKO 

KINFUKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski, Wagner 

Jeferson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Cautelar proposta por Mario Tadashi Kinfuku em 

desfavor de Pedro Kiyoshi Kinfuku e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.O requerente requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita ou o recolhimento das custas ao final do 

processo.É o breve relatório.Decido.Analisando detidamente a petição 

inicial e os documentos que a acompanharam, verifico que o requerente 

não demonstrou cabalmente a impossibilidade de atender às custas e 

despesas do processo.Assim, entendo que não deve ser concedida a 

assistência judiciária gratuita ao requerente, notadamente porque as 

circunstâncias particulares do caso em tela não demonstram a afirmação 

do autor de que é pessoa necessitada e diante da ausência de prova da 

precariedade econômica, que ao que tudo indica, pode arcar com as 

despesas mínimas e necessárias à movimentação da máquina 

judiciária.Neste sentido tem decidido reiteradamente o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: [...] Por tais considerações, INDEFIRO o 

pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita.No que tange ao 

pleito de recolhimento das custas ao final do processo, dispõe a 

CNGC/MT, item 2.14.2, que “a taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível.”Assim, determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a incapacidade momentânea de 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido 

de pagamento das custas ao final do processo.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 120059 Nr: 7538-43.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Iocca Magalhães de Souza, Priscila Iocca 

Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski, Wagner 

Jeferson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime-se a autora reconvinda, por seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a reconvenção de fls. 36/42, a teor do que dispõe 

o artigo 316 do Código de Processo Civil.

Cumpa-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 119593 Nr: 7201-54.2014.811.0007

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdS, PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Homologação de Acordo ajuizado por Fernando 

Martins de Souza e Priscila Iocca Magalhães.

Compulsando os presentes autos e as demandas em apenso, denota-se 

que logo em seguida ao ajuizamento do presente pedido de homologação 

de acordo, foi proposta ação litigiosa na qual se evidencia a pretensão de 

uma das partes em alterar parte da avença (direito de vistas).

Dessa forma, foi determinada a intimação das partes para manifestarem 

interesse na homologação parcial da avença (alimentos e guarda), sendo 

que o primeiro requerente manifestou à fl. 18 o seu desinteresse, bem 

como requereu a extinção do feito.

É o breve relatório.

Decido.

Conforme relatado, após o ajuizamento do pleito de homologação, as 

partes apresentaram litígio quanto ao cumprimento do avençado, o que 

resulta na carência superveniente da ação diante da ausência de 

interesse do primeiro requerente quanto à tutela jurisdicional pretendida 

neste feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 267, incisos VI e VIII, do Código de Processo 

Civil,

 Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, visto 

que as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa no 

Cartório Distribuidor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA nº 12/2015

  

O Doutor WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

  

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o 

Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso;

  

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – 

Juizado Volante Ambiental, datado de 2.7.2012;

  

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 1/2013/CM, 

de 8.1.2013, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 

Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de 

semana e feriados, bem como o plantão semanal;

  

RESOLVE:

 

Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês 

de FEVEREIRO do corrente ano, integrada pelos Meritíssimos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço de 

Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional 

do Pólo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o 

horário final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no início 

do expediente:

  

Período: Dia 1º de FEVEREIRO / 2015 (PÓLO)

Juiz (a): BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (66) 9213-9018

 

Período: De 2 a 6 de FEVEREIRO / 2015 (COMARCA)

Juiz (a): GISELE ALVES SILVA

 JUÍZA DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (65) 9622-6352

Gestor (a) Judiciário (a): VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA

 De 1º a 5.2.15

Fone: 9988-3571 – CEL. PLANTÃO: 9959-6083

 Oficial de Justiça: JOSÉ RILDO COELHO MACHADO - De 1º a 5.2.15

Fones: 9953-2897 e 3401-3329

  

Período: Dias 7 e 8 de FEVEREIRO / 2015 (PÓLO)

Juiz (a): JURANDIR FLORÊNCIO DE C. JÚNIOR

JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (66) 9695-8284

  

Período: De 9 a 13 de FEVEREIRO / 2015 (COMARCA)

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (66) 9910-8955

  

Gestor (a) Judiciário (a): MATILDE VIEIRA CASTRO - De 6 a 12.2.15

Fones: 3405-6131 e 9242-6123 - CEL.PLANTÃO: 9959-6083

 Oficial de Justiça: DARLEY CHAVES - De 6 a 12.2.15

Fones: 9988-7755 e 3407-2383

  

Período: De 14 a 17 de FEVEREIRO / 2015 (PÓLO)

Juiz (a): WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR

JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400, (66) 9695-7214 e (66) 8115-9205

  

Período: De 18 a 20 de FEVEREIRO / 2015 (COMARCA)

Juiz (a): JÚLIO CÉSAR MOLINA D. MONTEIRO

JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (65) 9667-3406

  

Gestor (a) Judiciário (a): JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS - De 13 

a 19.2.15

Fones: 9239-5967 e 3401-2943  - CEL. PLANTÃO: 9959-6083

 

Oficial de Justiça: JORGE LUIZ DE MOURA - De 13 a 19.2.15

Fones: 9988-7728 e 3638-1476

  

Período: Dias 21 e 22 de FEVEREIRO / 2015 (PÓLO)

Juiz (a):  GISELE ALVES SILVA

 JUÍZA DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (65) 9622-6352

 

Período: De 23 a 27 de FEVEREIRO / 2015 (COMARCA)

Juiz (a): JURANDIR FLORÊNCIO DE C. JÚNIOR

JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e (66) 9695-8284

  

Gestor (a) Judiciário (a): VANESSA FARIA DE FREITAS - De 20 a 26.2.15

 Fone: 9655-8703 e 9233-1522 - CEL.PLANTÃO: 9959-6083

 

Oficial de Justiça: JOEL FERREIRA DAS NEVES - De 20 a 26.2.15

Fone: 9988-1848 e 9222-1885 e 8128-3222

  

Período: Dia 28 de FEVEREIRO / 2015 (PÓLO)

 Juiz (a): WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR

JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
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 (66) 3402-4400, (66) 9695-7214 e (66) 8115-9205

  

Gestor (a) Judiciário (a): ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE - Dias 27 e 

28.2.15

Fones: 9621-9425 e 3401-2263 - CEL. PLANTÃO: 9959-6083

 

Oficial de Justiça: JOEL VARJÃO ROSA - Dias 27 e 28.2.15

Fones: 9988-1690 e 3401-7784

  

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 - CNCG).

  

Art. 3º - O Juiz plantonista do Pólo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

vésperas de feriado e terá o seu término no início do horário de 

expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão 

Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca.

  

Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, 

responderá também pelas eventuais ocorrências, quando ao receber 

denúncia ou informação da existência de conduta ou atividade lesiva ao 

meio ambiente.

  

Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral, aos senhores Magistrados, Ministério Público, a 

Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e Comandante da 

Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados.

  

Publique-se, Intime-se e cumpra-se.

  

Barra do Garças, 19 de janeiro de 2015.

  

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

JUIZ DE DIREITODIRETOR DO FORO,

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 

PORTARIA nº 13/2015

 

O Doutor WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, Juiz de Direito Diretor do 

Foro, em Substituição Legal, desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 191/2014, de 17.11.2014, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de janeiro 

do corrente ano;

  

CONSIDERANDO que os magistrados André Barbosa Guanaes Simões e 

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juízes escalados para os Plantões 

Judiciários do Pólo IX nos dias 24 e 25.01.15 e 31.1.2015, foram 

promovidos;

  

CONSIDERANDO ainda a permuta realizada entre as Gestoras Judiciárias 

Matilde Vieira Castro e Valdete Alves de Sousa Dutra;

  

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que instituiu o 

Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso;

  

RESOLVE:

 

Art. 1º - ALTERAR em parte a PORTARIA nº 191/2014, de 17.11.2014, 

no que tange ao Plantão Judiciário do Polo IX, do mês de agosto do 

corrente ano:

  

Período: Dia 24 e 25 de JANEIRO/ 2015 (PÓLO)

Juiz: ALEXANDRE MEINBERG CEROY

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA-MT

(66) 3478-1658 e(66)9925-9622

  

Período: Dia 30 e 31 de JANEIRO/ 2015 (PÓLO)

Juiz: BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

 (66) 3402-4400 e 9213-9018

  

Gestora Judiciária: VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA

 (66) 3402-4400 e 9988-3571 OU CELULAR PLANTÃO antão: 9959-6083

  

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

  

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

  

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

  

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

  

Barra do Garças, 19 de janeiro de 2015.

  

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO,

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 

PORTARIA nº 14/2015

  

O Doutor WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

  

RESOLVE:

 

CONCEDER a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602, 

Técnica Judiciária, Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, 3 (três) dias úteis de compensatórias a serem usufruídas 

no período de 29.1.2015 a 2.2.2015, e DESIGNAR a servidora EDINA 

MARGARETH FERREIRA MORAES, Matrícula nº 4599, Técnica Judiciária, 

para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal, no referido período.

  

Remeta-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

  

Publique-se. Registre-se.

  

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2015.

  

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO, 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Edital

 PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO

 DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 EDITAL N. 01/15

 O DR. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES, JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA 

DO GARÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, por determinação do 

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, proferida em 04/11/2014, nos autos Id. 55766, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a abertura de Processo Seletivo para o 

Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Barra do Garças, mediante 

as condições estabelecidas neste Edital.

 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n.º 14/15, 

de 19.01.2015, composta pelos seguintes membros:

 Bruno D’Oliveira Marques - Juiz De Direito da vara Especializada dos 

Juizados Especiais em Substituição Legal - Presidente

 Elizângela Nunes de Oliveira Schweig – Gestora Geral - Membro

 José Fernando Carvalho Santos - Gestor Judiciário - Membro

 Sueli Helena Machado de Moraes – Gestora Administrativa II - 

Suplente

 Raoni Fleming Moraco de Souza – Assessor Jurídico - Suplente

 1.2 O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para o 

exercício da função de Juiz Leigo e far-se-á mediante prévia inscrição e 

aplicação de prova de múltipla escolha e prova prática de sentença, 

ambas de caráter eliminatório e classificatório.

 1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de 

magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

 1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço 

público relevante, sem vínculo empregatício, e responderão pelas 

contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer 

prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal 

de Justiça, serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por 

dois (2) anos, admitida uma única prorrogação por igual período.

 1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por 

igual período, se, dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não 

for publicado o ato de descredenciamento.

 1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados 

Especiais, quando no desempenho de suas funções, em conformidade 

com o parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 9.099/95.

 1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo.

 1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na 

OAB, sem nenhuma restrição ao exercício da advocacia.

  

2 DAS VAGAS

2.1 A seleção visa o credenciamento de 03(três) vagas de Juiz 

Leigo para atuar na Vara Especializada dos Juizados Especiais da 

Comarca de Barra do Garças, nos termos do Anexo I deste Edital, e 

formação de cadastro de reserva.

 

3 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (apenas 

para comarcas com 7 ou mais vagas)

 

4 DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO

 

4.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis 

Complementares Estaduais n. 270/2007 513/2013 e o Provimento n. 

29/2014/CM, no ato do credenciamento, os candidatos deverão atender às 

seguintes exigências:

 a) ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional;

 b) não exercer nenhuma atividade político-partidária;

 c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa;

 d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado;

 e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de 

natureza civil;

 f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função.

 g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do 

Juizado no qual exerça suas funções.

  

5 DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

5.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, observado o teto 

máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Analista 

Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, atualmente R$ 3.449,18 (três mil, 

quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos – conforme 

tabela remuneratória do TJMT).

 5.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo 

Juiz Togado, receberá os seguintes valores:

 Sentença com julgamento de mérito: 1% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1

 Sentença sem julgamento de mérito: 0,5% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1

 Acordo: 0,3% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe 

A, Nível 1

 5.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se 

sentença sem julgamento de mérito as padronizáveis e as decorrentes de 

revelia.

 5.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após 

o ato de credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, 

pagamento retroativo.

 5.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto.

 5.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão 

encaminhados ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário):

 a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do 

Poder Judiciário de Mato Grosso;

 b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo 

Juiz Togado;

 c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS.

  

5.5 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde 

será depositada sua remuneração mensal, com a devida retenção do 

Imposto de Renda, pelo FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário).

  

6 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

6.1 São atribuições do Juiz Leigo:

 I – No Juizado Especial Cível:

 a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;

 b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, 

buscando sempre a composição amigável do litígio;

 c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à 

homologação do Juiz Togado.

 II – No Juizado Especial Criminal:

 a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas;

 b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a 

proposta elaborada pelo Ministério Público;

 c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e 

encaminhar ao Juiz Togado para homologação.

 6.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado 

ao Juiz Leigo homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como 

decretar prisão, resolver incidentes, executar penas ou exercer qualquer 

outra atividade privativa de Juiz Togado.

 6.2 São deveres do Juiz Leigo:

 a) assegurar às partes igualdade de tratamento;

 b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição;

 c) manter rígido controle dos processos em seu poder;

 d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, 

proferir decisões e submetê-las à homologação do Juiz Togado;

 e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de 

audiência e não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término;

 f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais 

se realizem nos prazos legais;

 g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;

 h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

 i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário;

 j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais 

após a realização das sessões de audiência;

 k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições 

legais e os atos de ofícios;

 l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do 

credenciamento;

 m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo 

Tribunal de Justiça;

 n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado.
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 6.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes 

Leigos os motivos de impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 

135 do Código de Processo Civil, respectivamente.

  

7 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

7.1 A inscrição poderá ser efetuada no Fórum da Comarca de Barra do 

Garças, a partir das 12h(MT) do dia 26.1.2015até as 18h(MT) do dia 

6.2.2015, ou através do email barra.garcas@tjmt.jus.br ou ainda através 

de procuração particular com firma reconhecida, considerando-se como 

extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período, 

mediante ficha de inscrição constante do Anexo III.

 7.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

 7.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo o direito de excluí-lo do processo seletivo por 

preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da 

ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal.

 7.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

 7.5 No ato da inscrição deverão ser apresentados os documentos 

necessários à comprovação do que estabelecem os subitens 16.1, alínea 

b e 18.3, alínea F.

 7.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na 

data da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da 

identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além da 

fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da 

decisão judicial que justifique a discordância.

 7.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 

realização das provas deverá solicitar atendimento especial para tal fim.

 7.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.

  

8 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS

8.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que não 

constarem da relação.

 8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente 

da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias 

úteis após a publicação do resultado.

  

9 DAS PROVAS

9.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da 

seguinte forma:

 9.1.1 Prova objetiva contendo cinquenta (50) questões de múltipla 

escolha, tendo cada uma quatro (4) alternativas, das quais apenas uma 

será considerada correta.

 9.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o 

máximo de cento e vinte (120) linhas, dispensado o relatório.

 9.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 

das provas com antecedência de uma hora em relação ao horário 

determinado para o início das provas.

 9.3 O portão de acesso ao prédio será aberto às 6h e fechado às 7h 

(horário de Mato Grosso), em todas os locais de aplicação das provas.

 9.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do 

candidato ao prédio de aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado.

 9.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, 

documento de identificação original e comprovante de inscrição obtido no 

ato de sua efetivação.

 9.6 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por 

Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação 

ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de 

exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 

que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e 

previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 

dentro do prazo de validade).

 9.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de 

conservação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 

candidato.

 9.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização da prova, documento de identidade original, por motivo de 

perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 

de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

 9.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo de documento.

 9.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de 

nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), 

carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 

documento ilegível, não identificável e/ou danificado.

 9.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) 

horas.

 9.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora 

de seu início efetivo, e de três horas para o candidato que desejar levar 

seu caderno de prova.

 9.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não 

poderá retornar em hipótese alguma.

 9.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das 

provas deverão retirar-se do local simultaneamente.

 9.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o 

motivo alegado, nem substituição do cartão de respostas.

 9.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, 

desconhecimento sobre a realização das provas como justificativa de sua 

ausência.

 9.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

Processo Seletivo.

 9.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato 

não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 

estabelecidos, será feita sua inclusão mediante apresentação do 

comprovante de inscrição.

 9.19 A inclusão de que trata o subitem 9.18 será realizada de forma 

condicional, devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, com intuito de verificar a 

pertinência da referida inscrição.

 9.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 

9.18, ela será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os 

atos dela decorrentes.

 9.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que:

 a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das 

provas;

 b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, 

nota e/ou impresso que não forem expressamente permitidos bem assim 

aquele que se comunicar com outro candidato;

 c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, 

gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;

 d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;

 e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os 

permitidos;

 f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 

destinado para sua realização;

 g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do 

fiscal;

 h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, 

caderno de questões ou outro material não permitido, sem autorização;

 i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;

 j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido;

 k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo;

 l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial;

 m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo 

seletivo durante a realização da prova objetiva.

 9.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas, por 

qualquer motivo.

 9.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum 

membro da equipe de aplicação e/ou autoridade presente, informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação.
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10 DA PROVA OBJETIVA

10.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas 

no programa que constitui o Anexo II do presente edital, abrangendo as 

seguintes áreas de conhecimento:

  

Questões/Tipo Área de Conhecimento

Objetiva Língua Portuguesa

 Direito Constitucional

 Direito Civil

 Direito Processual Civil

 Direito Penal

 Direito Processual Penal

 Lei dos Juizados Especiais

 Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso

 Legislação Extravagante

 Legislação Ambiental

 10.2 A prova objetiva será aplicada, na data provável de 22/02/2015, nos 

locais indicados em edital específico, publicado com pelo menos cinco (5) 

dias de antecedência, com início previsto para as 7h (MT) e término 

para as 12h (MT).

10.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, que será o único documento 

válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 

edital e na capa do caderno de questões personalizado.

 10.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por 

erro do candidato.

 10.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão 

de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.

 10.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:

 a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que 

legíveis;

 b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;

 c) não estiver assinalada na folha de respostas;

 d) preenchida fora das especificações.

 10.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de 

correção da prova objetiva.

  

13 DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA

13.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a 

entrega da prova objetiva.

 13.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a 

interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de 

candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação 

pelo próprio candidato e/ou de candidato a quem tenha sido deferido 

atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o candidato 

será acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual 

deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os 

sinais gráficos de pontuação.

 13.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão 

ser assinadas, rubricadas, nem conter, em outro local, que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato sob 

pena de eliminação.

 13.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de 

preenchimento do candidato.

 13.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de 

resposta da prova prática de sentença.

 13.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, 

Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis 

n. 8.078/90 e 9.099/95, sem anotações e comentários.

  

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

14.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100).

 14.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas 

marcações da folha de respostas, será igual a dois (2) pontos, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova.

 14.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos 

multiplicado por dois (2).

 14.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a sessenta (60) pontos na prova objetiva de seleção.

 14.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) 

pontos terão corrigidas as suas provas práticas de sentença.

 14.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100).

 14.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de 

sentença o conhecimento sobre o tema jurídico, a utilização correta do 

idioma oficial e a capacidade de exposição.

 14.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a sessenta (60) pontos em cada prova.

  

15 NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO

15.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem 

decrescente da média final.

 15.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, 

desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações do Processo 

Seletivo.

 15.2 A média final será calculada da seguinte forma:

 [NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF

 Onde:

 NPO = Nota da Prova Objetiva

 NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença

 15.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem 

decrescente de nota final e processada após a análise dos recursos 

interpostos e a aplicação dos critérios de desempate.

  

16 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

16.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:

 a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei

 n. 10.741/2003;

 b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o

 art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição 

que deverá comprovar no ato da inscrição;

 c) maior pontuação na prova prática de sentença;

 d) maior pontuação na prova objetiva.

  

17 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

 17.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias 

úteis após a publicação do ato que tornar público:

 a) o indeferimento de inscrição do candidato;

 b) o gabarito provisório da prova objetiva;

 c) a eliminação do candidato;

 d) a classificação do candidato.

 17.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo, não cabendo recursos adicionais.

 17.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos 

correspondentes a esta questão serão atribuídos a todos os candidatos 

que prestaram a prova.

 17.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos 

recursos, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial.

 17.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital.

  

18 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

18.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo 

Seletivo será feita por meio de edital a ser publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico.

 18.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo 

constarão sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.

 18.3 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de 

Barra do Garças, (Rua Francisco Lira, 1051, Bairro Sena Marques – Barra 

do Garças-MT), no prazo de cinco (5) dias úteis, após a publicação do 

Edital do resultado final, os seguintes documentos:

 a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

 b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da 

justiça estadual e federal, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos 

locais em que residiu;

 c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da 

Comarca onde pretende exercer a função;

 d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, 

não é filiado a partido político e não representa órgão de classe ou 

entidade associativa;
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 e) cópia autenticada do diploma;

 f) certidão de inscrição regular na OAB;

 g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por 

mais de dois anos;

 h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede 

oficial;

 i) duas fotografias 3x4, recentes.

 18.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o 

efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a 

participação anual mínima em cinco (5) atos privativos de advogado em 

causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo 

único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

 18.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, 

mas o credenciamento, quando se fizer, respeitará a ordem de 

classificação final e o prazo de validade do Processo Seletivo.

  

19 DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

19.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça e publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico.

  

20 DO CREDENCIAMENTO

20.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 

1.5, serão habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas existentes ou 

naquelas que surgirem dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, 

pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação.

 20.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o 

prazo de cinco (5) dias úteis para se apresentar ao juiz responsável pelo 

Juizado Especial na comarca para a qual o candidato foi credenciado, 

devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e 

responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

 20.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento 

dos demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória.

  

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum e/ou publicados no Diário da Justiça 

Eletrônico.

 21.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe 

disser respeito, circunstância que será comunicada em edital ou aviso a 

ser publicado.

  

Barra do Garças, 19 de janeiro de 2015.

  

Bruno D’ Oliveira Marques

Juiz de Direito da Vara Especializada dos Juizados Especiais,

 em Substituição Legal

 Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo

  

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

UNIDADE JUDICIÁRIA

 VAGA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

 VAGAS 03

  

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e 

verbal. Pronomes: emprego e formas de tratamento e colocação. Emprego 

de tempo e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.

 DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. 

Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – 

Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso 

Extraordinário. Do Poder Judiciário – Do Supremo Tribunal Federal – Do 

Superior Tribunal de Justiça – Dos Tribunais Regionais Federais e dos 

Juízes Federais – Dos Tribunais e Juízes dos Estados – Das Funções 

Essenciais à Justiça – Do Ministério Público – Da Advocacia e da 

Defensoria Pública – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica – Da 

Política Urbana – Do Sistema Financeiro Nacional – Da Educação – Do Meio 

Ambiente – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso.

 DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Das pessoas: naturais e 

jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das 

Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, 

efeitos, perda e proteção possessória; Da propriedade móvel e imóvel – 

da Aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade 

móvel e imóvel). Prescrição e Decadência. Dos contratos. Das várias 

espécies de contrato. Dos atos unilaterais. Dos Títulos de Crédito. Dos 

títulos de crédito. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios 

creditórios. Do direito de empresa. Da sociedade. Do estabelecimento. 

Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/90 (CDC).

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos 

processuais. Das despesas e das multas. Da substituição das partes e 

dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da intervenção de 

terceiros. Do Ministério Público. Da competência. Das modificações da 

competência. Da declaração de incompetência. Do juiz. Dos poderes, dos 

deveres e da responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e da suspeição. 

Dos auxiliares da Justiça. Da forma dos atos processuais. Dos atos em 

geral. Dos atos da parte – dos atos do juiz – dos atos do escrivão ou do 

chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos 

prazos processuais. Das comunicações dos atos. Das nulidades. 

Audiência – Conciliação – Instrução e Julgamento – Provas – Depoimento 

Pessoal – Confissão – Exibição de Documento ou Coisa – Prova 

Documental – Prova Testemunhal. Da Execução em geral. Das Partes. Dos 

requisitos necessários para realizar qualquer execução. Da 

Responsabilidade Patrimonial. Das Disposições Gerais. Das Diversas 

espécies de execução – das disposições gerais. Da Execução para 

Entrega de Coisa. Da Execução das obrigações de fazer e de não fazer. 

Da Execução por Quantia Certa contra devedor solvente. Dos Embargos 

do devedor – das disposições gerais. Dos Embargos a execução. Da 

Suspensão e da Extinção do Processo de Execução – da suspensão. Da 

extinção.

 DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime – das penas, das 

espécies de penas. Tipos penais no Código Penal e nas Leis Especiais: 

Contravenções – Trânsito – Ambientais. Da aplicação da pena – Execução 

Penal. Código do Consumidor (penas). Lei n. 10.826/2003 (Porte de Arma). 

Conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em privativa 

de liberdade. Dos delitos abrangidos pela Lei n. 9.099/95. Decreto–Lei nº 

3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).

 DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito 

policial. Da ação penal. Da competência. Da prova. Das citações e 

intimações. Da aplicação provisória de interdição de direitos e medidas de 

segurança. Da sentença. Dos recursos: do recurso em sentido estrito e 

da apelação, dos embargos, do recurso especial e do recurso 

extraordinário. Do habeas corpus. Da execução das penas.

 JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95. Lei Estadual n 6.176, de 18 de 

janeiro de 1993 e suas alterações. Resoluções e Provimentos específicos 

aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Enunciados Nacionais 

e Estaduais.

 DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO: Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007 (institui nos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, 

como auxiliares da Justiça e dá outras providências), com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 513/2013. Lei 

Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais).

 LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: Lei Ordinária n. 10.259, de 12 de julho 

de 2001 (dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais no âmbito da Justiça Federal). Lei Ordinária n. 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro). Lei Ordinária n. 

8.078, de 11 de setembro de 1990 (dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências). Lei Complementar n. 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de dezembro 

de 2008. Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011 (permite a constituição de 

empresa individual de responsabilidade limitada).
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 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui 

o código florestal). Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação, e dá outras providências). Lei n. 9.605, de 13 de fevereiro de 

1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências). Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 

1995 (dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 

providências).

  

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO

Nome completo:

 Sexo: Masc. ( ) Fem. ( )

 Data de Nascimento:

 Estado Civil:

 Nacionalidade:

 Naturalidade:

 UF:

 Filiação

 Pai:

 Mãe:

 Identidade:

 Órgão Expedidor:

 Data de Expedição:

 CPF:

 OAB:

 UF:

 Data de Expedição:

 Endereço Residencial (atual):

 Bairro:

 Cidade:

 UF:

 CEP:

 Fone:

 Celular:

 E-mail:

ENDEREÇO DE LOCAL DE TRABALHO

Empresa/Órgão:

 Função:

 Tempo de Serviço/Período:

 Endereço:

 Rua:

 N.º

 Complemento:

 Bairro:

 Cidade:

 CEP:

 U.F.

 Telefone:

 Telefone:

 Telefone:

 ESCOLARIDADE

Instituição em que concluiu o Ensino Superior

Endereço:

 Rua:

 N.º

 Complemento:

 Bairro:

 Cidade:

 CEP:

 U.F.

 Telefone:

 Telefone:

 Telefone:

 Assinatura do candidato:

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 101528 Nr: 6531-64.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANN, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, com fulcro no art. 733, § 1º, CPC, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL DE WESLEY SOUSA DO NASCIMENTO, por 60 (sessenta 

dias), pelo não pagamento do débito ainda pendente nestes autos.11. 

REMETAM-SE os autos para o Contador Judicial para atualização do 

débito. 12. Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão em nome do executado, 

fazendo constar os valores das parcelas vencidas e as vincendas no 

curso do processo, devidamente atualizadas, devendo a prisão cessar 

tão logo seja quitada a dívida.13. OBSERVE-SE que o executado deve 

ficar isolado dos detentos condenados e de alta periculosidade, 

considerando o caráter excepcional da medida coercitiva ora 

determinada.14.Ciência ao Ministério Público.15.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 194594 Nr: 260-63.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Takashi Noleto Yamamoto - ME, Alex Takashi 

Noleto Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Ávila Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e DETERMINO o 

restabelecimento de água ao requerente no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.13.DETERMINO, ainda, que a requerida se ABSTENHA em realizar a 

interrupção do fornecimento de água no estabelecimento do autor que 

está como titular da matrícula 005631, em razão da fatura Nº 9852018, 

cópia à fl. 27, no valor de R$ 973,23 (novecentos e setenta e três reais e 

vinte e três centavos).14.FIXO MULTA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

POR DIA DE DESCUMPRIMENTO desta decisão (art. 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90).15.CITE-SE a Requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal, fazendo constar as advertências legais dos artigos 

285 e 319 do Código de Processo Civil.16.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.17.CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 5867-33.2010.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena, 

Expresso São Luiz Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Diamantino Bonfim 

e Silva, Pamela Monique Flauzino Silva, Rafael Oliveira Cecílio, 

Rodrigo Ferreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES, Antonio Alves de Souza Filho, FLORENTINO LUIZ 

FERREIRA, JEFERSON ROBERTO DISCONSI DE SÁ, MARCO ANTONIO 

MUNDIM, TAISSA TORMIN MUNDIM

 7.Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de ingresso na lide 

elaborado pela senhora Jordana Vasconcelos e Luz Quirino de 

Souza.8.No que tange aos pedidos de fls.232/233 e 247/251, INTIMEM-SE 

os réus para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com os princípios do contraditório e cooperação 

processual.9.Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, 

venham-me conclusos.10.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 19 de janeiro de 2015.JURANDIR 

FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIORJUIZ DE DIREITO

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 194823 Nr: 430-35.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges, Eurides David Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela, intentado por EURIDES DAVID BORGES supostamente 

representante (curador) de MARIA JOSÉ BORGES, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos.

 No caso em tela a exordial não pode ser recebida na forma em que 

colocada em juízo, haja vista que, embora narrado pelo autor EURIDES 

DAVID BORGES que este representa a idosa MARIA JOSÉ BORGES, não 

consta dos autos o termo de curatela respectivo.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova a juntada do termo de curatela provisória, bem como de 

documentação que permita aferir sua hipossuficiência econômica, para 

fins de deliberação sobre o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado, haja vista que a documentação apresentada não autoriza a 

concessão da benesse vindicada, sob pena de indeferimento da 

gratuidade e extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Com a manifestação ou transcorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 16495 Nr: 146-86.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE

 Defiro o pedido de p. 116/117.

Oficie-se às Cooperativas de crédito indicadas à p. 117, para que 

procedam ao bloqueio de valores porventura existentes nas contas e/ou 

aplicações financeiras em nome do executado até o limite que garanta a 

execução.

Sendo bloqueado valor suficiente para garantia total ou parcial do débito, 

fica desde logo determinada sua transferência para conta judicial à 

disposição deste Juízo perante o Banco do Brasil e declarada a 

conversão do bloqueio em penhora, devendo o executado ser intimado da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou na falta deste, o seu 

representante legal, informando que o valor está depositado na conta de 

depósito judicial do Tribunal de Justiça, vinculado ao processo, até ulterior 

decisão deste Juízo.

Caso encontrado apenas valores irrisórios frente ao débito executado, 

fica determinado o imediato desbloqueio da importância, intimando-se o 

exeqüente para que indique outros bens passíveis de penhora de 

propriedade do executado, bem como, para requer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 16551 Nr: 130-35.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Matias Neto Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 96/97.

Oficie-se às Cooperativas de crédito indicadas à p. 97, para que 

procedam ao bloqueio de valores porventura existentes nas contas e/ou 

aplicações financeiras em nome do executado até o limite que garanta a 

execução.

Sendo bloqueado valor suficiente para garantia total ou parcial do débito, 

fica desde logo determinada sua transferência para conta judicial à 

disposição deste Juízo perante o Banco do Brasil e declarada a 

conversão do bloqueio em penhora, devendo o executado ser intimado da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou na falta deste, o seu 

representante legal, informando que o valor está depositado na conta de 

depósito judicial do Tribunal de Justiça, vinculado ao processo, até ulterior 

decisão deste Juízo.

Caso encontrado apenas valores irrisórios frente ao débito executado, 

fica determinado o imediato desbloqueio da importância, intimando-se o 

exeqüente para que indique outros bens passíveis de penhora de 

propriedade do executado, bem como, para requer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 8351-89.2008.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao requerente das informações cadastrais requisitadas pelo SIEL 

– Sistema de Informações Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso (anexo).

Considerando que, nesta data, estou sem acesso ao Sistema Infojud, 

expeçam-se ofícios à Receita Federal, Oi, Vivo Celular, Claro Celular, Tim 

Celular, a fim de obter informações acerca do atual endereço do 

requerido.

Restando infrutífera a localização do requerido, torne-me os autos 

conclusos para pesquisa de endereço via BACEN-JUD.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155151 Nr: 6941-88.2011.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Alimentos Lana Ltda ME, Domingos 

Carlos Pereira Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoki Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássia Carmo Farias, Daniel 

Marcelo Alves Casella, Laura Beatriz Alves Rodrigues, Poliana 

Assunção Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RACHEL FIGUEIREDO 

CAVALCANTE, Sueli Cristina Santejo

 Intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca do pedido de p. 1.718/1.719.

Com a resposta ou decorrido o prazo in albis, torne-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 194671 Nr: 309-07.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Satélite Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Cite-se a executada, nos termos dispostos no artigo 8°, da Lei 6.830/80 

(LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou garantir a 

execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, a executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da intimação da penhora, oferecer embargos à 

execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 172, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 194607 Nr: 268-40.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico - 03.533.726/0001-88

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concedo o pedido de Tutela especifica nos moldes dos 

permissivos legais contidos nos arts. 273 e 461, do CPC (Na ação que 

tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento), para determinar a requerida que proceda, no prazo 

de 48 horas, a reinclusão das autoras e de seus dependentes no plano de 

saúde contrato 1310, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), 

em caso de descumprimento,Defiro o pedido de gratuidade de justiça, 

conforme requerido. Anote-se.Anote-se também o nome da segunda 

requerente, Tereza Demetrio, na capa dos autos.Após o cumprimento da 

LIMINAR, proceda a citação da requerida, para contestar a presente ação 

sob pena de revelia e confissão e demais advertências de praxe, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se e cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 160448 Nr: 1055-74.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Flávia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior

 Instado a juntar via original do acordo pactuado, o banco requerido 

informou à p. 166, o extravio deste, ratificando assim, cópia de minuta de 

acordo juntada à p. 165 e verso.

Pois bem, verifica-se do referido documento (p. 165 e verso), a ausência 

de uma das páginas, qual seja: página 02, deste modo, considerando a 

informação de p. 166 e a insuficiência do documento ratificado pelo banco, 

bem como visando prevenir eventual nulidade, determino a nova intimação 

do requerido para que ratifique, expressamente, a cópia de acordo 

apresentada pela autora à p. 155/157, mediante petição subscrita por 

procurador que detenha os poderes necessários para tanto, sob pena de 

ser considerado válido somente o conteúdo apresentado à p. 165 e verso 

para homologação.

Em virtude da referida cópia (p. 155/157) ter sido apresentada pela parte 

autora, não vislumbro a necessidade de ratificação por esta.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 150406 Nr: 18-46.2011.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar dos Santos Manciolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca dos embargos de p. 119/128.

Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

volte-me o autos conclusos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85641 Nr: 8790-03.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Rezende de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Garcia Barbosa

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca dos embargos de p. 133/137.

Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

volte-me o autos conclusos.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152886 Nr: 3921-89.2011.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Xavier Rego, Telma dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funemat - Fundação Universidade do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes do v. Acórdão proferido para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 176577 Nr: 10592-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Esposito Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR, CLEBER LEMES ALMECER, INALDO XAVIER DE 

SIQUEIRA SANTOS NETO, LUCIANA JOANUCCI MOTTI, MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, Marco Antônio Mari, Mauro Paulo Galera 

Mari, Rodrigo Sampaio de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado no endereço constante da pesquisa ao SIEL - 

Sistema de Informações Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso (em anexo).

Restando infrutífera a citação, manifeste-se o exequente se pretende a 

requisição de informações acerca do endereço do executado junto aos 

órgãos oficiais.

Cumpra-se, às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 169738 Nr: 1882-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Barbosa trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Paula Figueiredo Cruz 

Borges, Cristiane Bellinati Garcia Lopes, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida no endereço constante da pesquisa ao SIEL - Sistema 

de Informações Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 

(em anexo).

Restando infrutífera a citação, torne-me os autos conclusos para a 

requisição de informações junto aos órgãos oficiais.

No mais, defiro o pedido de 49, e determino que se faça às publicações e 

intimações conforme requerido. Anote-se na capa dos autos e onde mais 

couber.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 181861 Nr: 3671-51.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássia Santos Manciolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do impetrante e 

CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar de liberação de veículo 

com o pagamento tão somente das 30 (trinta) primeiras diárias do veículo 

motocicleta HONDA C 100 Biz ES, modelo 2000, ano 2000, de cor verde, 

placa JZH-2748 de Barra do Garças/MT, que se encontrava no pátio da 3ª 

CIRETRAN de Barra do Garças/MT.Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-as à digna Autoridade Impetrada, nos termos do artigo 11, 

da Lei 1533/51.Sem remessa necessária de acordo com art. 475, § 2° do 

CPC.Sem custas e honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 182664 Nr: 4386-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piripiri Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização de Barra do Garças MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves, 

Welinton Marcos Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido do impetrante e CONCEDO A 

SEGURANÇA para confirmar a liminar de liberação das mercadorias 

apreendidas ilegalmente e descritas no Termo de Apreensão e Depósito 

nº. 1114798-3. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-as à digna 

Autoridade Impetrada, nos termos do artigo 11, da Lei 1533/51.Sem 

remessa necessária de acordo com art. 475, § 2° do CPC.Sem custas e 

honorários.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 194792 Nr: 402-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Fogari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização de Barra do Garças MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, CONCEDO A LIMINAR determinando tão-somente que a 

autoridade impetrada proceda à imediata liberação do caminhão e de sua 

respectiva mercadoria, relacionadas nestes autos, objeto do Termo de 

Apreensão e Depósito n° 1119200-0, com a observância dos demais 

procedimentos administrativos aplicáveis.Intime-se e notifique-se a 

autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para 

cumprir imediatamente esta decisão e, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações que julgar pertinentes.Em seguida, cumpra-se o disposto nos 

artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias.Ao 

final, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93688 Nr: 7456-94.2009.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Bezerra de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Fernandes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ,, Marco Aurélio de Martins 

e Pinheiro, Ronaldo Moraes da Silva

 Com essas considerações, com fundamento no art. 269, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER para 

ADJUDICAR COMPULSORIAMENTE o imóvel matriculado sob o número 

24.351, no cartório de registro de imóveis desta cidade, em nome da 

requerente, mediante o pagamento das despesas necessárias. Após o 

trânsito em julgado determino que seja expedido mandado adjudicatório, 

sem prejuízo das obrigações fiscais e legais que condicionam para o 

registro do mandado no Registro de Imóvel pela parte 

interessada.Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento), incidente sobre o valor dado a causa. P.R.I.C.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 188493 Nr: 9076-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o pagamento do débito, noticiado pelo próprio exequente, 

nos termos do art. 794, I do CPC, JULGO EXTINTA a execução fiscal pelo 

pagamento.

Custas pela executada.

Sem honorários, uma vez que o silêncio do exequente quanto a estes faz 

presumir que foram quitados com o débito.

 Certificado o trânsito em julgado, calcule-se as custas e intime-se a 

devedora para quitá-las no prazo de 5 (cinco) dias. Se não localizado, 

intime-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento das custas, arquive-se em 

definitivo os autos, observando ao disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014/CGJ/MT.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 194729 Nr: 355-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Oliveira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janio Alves Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO 

A INICIAL, e por consequência, nos termos do art. 267, IV do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Sem custas e honorários 

por incabíveis na espécie.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição.Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas 

d e  e s t i l o  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registra-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163560 Nr: 5150-50.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Meirelles Vezaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacir Antonio Vezaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. HOMOLOGO a desistência da ação, uma vez que o requerido 

não foi citado, e, por conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC. Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 98682 Nr: 3691-81.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves de Souza 

Filho

 Vistos etc.

Tendo em vista que a exequente noticiou o pagamento integral do débito 

(fl. 43), nos termos do art. 794, I do CPC, JULGO EXTINTA a execução 

fiscal pelo pagamento.

Custas pela executada.

Sem honorários, uma vez que o silêncio do exequente quanto a estes faz 

presumir que foram quitados com o débito.

 Certificado o trânsito em julgado, calcule-se as custas e intime-se a 

devedora para quitá-las no prazo de 5 (cinco) dias. Se não localizado, 

intime-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento das custas, arquive-se em 

definitivo os autos, observando ao disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014/CGJ/MT.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 177811 Nr: 12088-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glenio Ferreira Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberta Pereira Lira, Espólio de Moises de 

Souza Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda o requerente ao solicitado à fl. 54, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 88900 Nr: 2806-04.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Rezende, José Alves de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o pagamento do débito, noticiado pelo próprio exequente 

(fl. 56), nos termos do art. 794, I do CPC, JULGO EXTINTA a execução 

fiscal pelo pagamento.

Custas pela executada.

Sem honorários, uma vez que o silêncio do exequente quanto a estes faz 

presumir que foram quitados com o débito.

 Certificado o trânsito em julgado, calcule-se as custas e intime-se a 

devedora para quitá-las no prazo de 5 (cinco) dias. Se não localizado, 

intime-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento das custas, arquive-se em 

definitivo os autos, observando ao disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014/CGJ/MT.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 49789 Nr: 907-10.2005.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE LEITE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr, KÁTIA 

ALESSANDRA FÁVERO ALVES, MOACIR JESUS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do INSS

 Vistos.

Tendo em vista que a criação da Vara Única da Justiça Federal da 

Subseção Judiciária de Barra do Garças - MT fez cessar a competência 

delegada deste Juízo, ante o teor do art. 109, I da Constituição da 

Republica, declino da competência, determinando a remessa dos autos à 

Vara Única da Seção Judiciária Federal deste Município, promovendo-se 

as anotações e baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 168908 Nr: 822-43.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Pereira Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esclareça o autor se com a petição de fl. 46, está concordando com o 

valor depositado como cumprimento integral da sentença, com a 

consequente extinção do processo.

Sem prejuízo, elabore-se o cálculo das custas processuais e intime-se o 

requerido para quitá-las no prazo de 5 (cinco) dias, pena de protesto e/ou 

inscrição na dívida ativa.

Com a manifestação do autor, ou transcorrido o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 7695-98.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a notícia de que o “de cujus” possuía contas bancárias e 

outros investimentos (fls. 71/72), além do imóvel indicado nos autos, 

determino a realização de consulta via Sistema BACEN JUD acerca da 

existência de relacionamentos bancários do falecido.

Sendo positiva a consulta, oficie-se às instituições indicadas, requisitando 

informações sobre a existência de saldos em contas e investimentos em 

nome do “de cujus” e, em seguida, intimem-se as partes e o Ministério 

Público para manifestação.

Do contrário, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 180023 Nr: 1997-38.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cairo Carvalho de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco

 Vistos.

Designo audiência preliminar para o dia 29/04/2015, às 13hs30’, à qual 

deverão se fazer presentes as partes e seus patronos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 178166 Nr: 12484-04.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Peres de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho em parte a cota ministerial retro (fl. 105).

Intime-se o requerente para manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os 

documentos de fls. 102/104.

Sem prejuízo, requisitem-se informações à instituição onde o requerido se 

encontra, acerca do tratamento a ele dispensado, devendo ser 

encaminhado relatório a este Juízo em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 85642 Nr: 8791-85.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR

 Vistos.

Considerando que o cálculo apresentado pelo Contador Judicial apontou 

saldo em favor da parte requerida, evidenciando, dessarte, o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 475-R c/c art. 794, I do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo na fase de cumprimento de sentença.

Considerando que o autor litigou sob o pálio da gratuidade judiciária, 

atualize-se as custas e intime-se a requerida para quitá-las no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de protesto e/ou inscrição na dívida ativa.

Recolhidas, expeça-se alvará em favor da requerida do saldo apurado em 

seu favor.

Independentemente do pagamento das custas, expeça-se alvará em favor 

do autor do saldo apurado no cálculo de fl. 235, que deverá ser 

atualizado.

Tudo cumprido, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 174208 Nr: 7531-94.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Hidroaço Ltda, Júnior Cesar Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon, Cleodemir de 

Paula Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para promover a atualização do débito.

Sem prejuízo, expeça-se novo mandado para citação do segundo 

executado, o qual, conforme certidão de fl. 74, não foi localizado porque 

estava viajando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 89427 Nr: 3320-54.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda, Vaniuda Inácio de 

Carvalho Fernandes, Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reris, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 Vistos.

Sobre a certidão de fl. 113, diga o credor em 5 (cinco) dias.

Com a manifestação ou transcorrido o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 184440 Nr: 5834-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leydiane Rodrigues da Costa, Franknei Feitosa 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa, Francisco Batista de Vasconcelos, Hallex Sandro Mingoti 

Rêgo

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar o réu 

Franknei Feitosa de Lima, como incurso no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006, absolvendo-o da acusação da prática do delito descrito no 

art. 35, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP – 

e, ainda, absolver a acusada Leydiane Rodrigues da Costa da acusação 

da prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 188914 Nr: 9411-87.2014.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Vieira de Araujo, Denubio Correia 

Mendanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira, 

Apoena Camerino de Azevedo, Júlio César Nogueira Reis, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães

 Vistos.

Junte-se aos autos informações do veículo de placa DFO-1930 extraídas 

dos sistemas INFOSEG e RENAJUD.

Com a juntada dos documentos de consulta, verifica-se que o veículo 

GOL/VW, placa DFO-1930, encontra-se em nome de terceira pessoa, 

RONY MIRANDA DE SOUSA, bem como encontra-se gravado por restição 

judicial, que se originou de mandado de busca e apreensão (fl. 58).

Demais disso, não há nos autos nenhum início de prova material (recibo 

assinado, contrato de compra e venda etc) que indique a propriedade do 

veículo por parte dos interessados.

Diante do exposto, reconsidero, em parte, a decisão de fl. 180, para 

EXCLUIR da lista de restituição de bens o veículo GOL/VW, cor prata, 

placa DFO-1930.

No mais, oficie-se ao DETRAN-GO, solicitando informações acerca da 

restrição judicial que recai sobre o veículo GOL/VW, cor prata, placa 

DFO-1930, indicando qual Juízo inseriu o mencionado gravame e qual os 

dados do processo judicial. Prazo de 15 (quinze) dias para a resposta.

Com a resposta, conclusos.

Cumpra-se.

 

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 194313 Nr: 66-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovanne Carlos Andrade Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do réu para manifestar acerca do Calculo de Pena 

de p. 46.

 

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 189721 Nr: 10085-65.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo Campos Leal, Márcio Rabello Mesquita 

Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa, 

Priscila Tauil Adolfo

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do réu para manifestar na fase das alegações 

finais.

 

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 184255 Nr: 5693-82.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Bento Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza, 

Sidney Rodrigues de Lima

 Vistos.

Cuida-se de pedido de progressão de regime formulado em favor do(a) 

reeducando(a) supra identificado(a).

O MPE opina pelo acolhimento do pedido de progressão de regime.

É a síntese.

Analisando com cuidado os autos, verifico que o(a) reeducando(a) já 

cumpriu o lapso temporal no regime fechado, estando apto(a) à 

progressão de regime.

Preenche, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos à 

concessão da progressão para regime menos rigoroso, pois também 

revela bom comportamento carcerário.

POSTO ISSO, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, 

DEFIRO a(o) condenado(a) acima qualificado a progressão para o regime 

SEMIABERTO.

À falta de estabelecimento adequado, o(a) reeducando(a) cumprirá a pena 

na modalidade de prisão albergue, mediante condições fixadas em 

audiência admonitória, que se realizará no dia 13 de fevereiro de 2015, às 

13h00min (MT).

Int.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 100792 Nr: 5795-46.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Júnior Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca 

Santos Lira, Rogério Nóbrega da Silva

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu RONALDO JÚNIOR VIEIRA DA SILVA, as penas do art. 229 do Código 

Penal.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da penaIniciando a dosimetria da pena, 

diante do tipo de crime, inicio a dosimetria pautando no mínimo legal da 

pena aplicada ao caso, ou seja, 02 (dois) anos. A culpabilidade do 

acusado é de reprovabilidade mediana, sendo que o réu agiu com dolo 

normal à espécie de delito. Deixo de analisar os antecedentes do acusado 

e assim o faço em respeito ao princípio constitucional da presunção de 

inocência. Todavia, os antecedentes criminais do acusado, que indicam a 

existência de vários crimes patrimoniais e executivos de pena, são dados 

desabonadores de conduta social e da personalidade do réu, assim 

majoro a pena em 03 (três) meses. Às circunstâncias do crime devem ser 

valoradas em desfavor do agente, pois transformou sua própria 

residência, seu lar, em local no qual eram realizados os “programas 

sexuais”, pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses. Não se pode ainda 

ver a exploração propriamente dita, vez que as vítima tinhas que dar um 

terço do que recebiam ao acusado, o que faz aumentar o sofrimento e 

fragilidade destas mulheres, assim majoro a pena em 05 (cinco) meses. O 

delito com certeza deixou conseqüências, pois a sua conduta acarretou a 

inserção de mulheres no submundo da prostituição, fato este, contudo, 

facilitado pelo comportamento das vítimas. Sopesadas tais circunstâncias, 

fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de 

reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Não existem agravantes ou 

atenuantes. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, 

tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 

50 (cinquenta) dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 163630 Nr: 5242-28.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Vinicius Mesquita Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP

 Código: 163630

Decisão Interlocutória

 I – Defiro a cota retro.

 II – Intimem-se o acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da transação penal pactuada em 06/02/2014 em audiência fls. 

92/verso, sob pena de revogação do benefício.

III – Transcorrido o período e não havendo pagamento da multa, 
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remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Barra do Garças, 14 de maio de 2014.

Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito

 

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 158262 Nr: 10868-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Francisco Rodrigues Neto, Franquinei 

Batista de Negreiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm, Rogério 

Nóbrega da Silva

 Dada a absolvição promovida e transitada em julgado, defiro o pedido de 

fls. 507/510.

Expeça-se o necessário.

 

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 163630 Nr: 5242-28.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Vinicius Mesquita Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP

 Julgo parcialmente PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado 

MAYKE VINICIUS MESQUITA FARIAS pela pratica do crime do art. 21, 

caput, do Decreto Lei 3.688/41 c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06.3.1. 

Dosimetria da pena.Neste passo a culpabilidade é normal ao tipo. Deixo de 

analisar os antecedentes do acusado e assim o faço em respeito ao 

princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistem elementos 

que comprovam que conduta social ou personalidade do acusado sejam 

inadequadas. Às circunstâncias do crime são de menor relevância. Os 

motivos estão associados à vontade de impor-se sobre a relação, 

inclusive no que tange ao sexo. O delito não deixou conseqüências, mas o 

temor da vítima é essencial ao delito. A vítima em nada contribuiu à 

conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo à pena-base do condenado 

em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão.Não existem agravantes, 

porém o réu confessou a pratica delitiva, devendo a pena ser atenuada 

em 15 (quinze) dias. Não há causas especiais de aumento ou diminuição 

da pena, tornando-a definitiva em 01 (um) mês de prisão.3.2. Do regime. O 

regime a ser fixado para cumprimento da pena é o aberto, tendo em vista 

ser primário, portanto resta este fixado como regime inicial o aberto.3.3. Da 

substituição da pena.Deixo de aplicar a substituição, vez que se trata de 

contravenção com violência real.3.4. Disposições gerais. Após o trânsito 

em julgado desta decisão, suspendo os direitos políticos do condenado, 

em conformidade ao art. 15, III da Constituição Federal. Comunique-se ao 

Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar o réu 

ao pagamento das eventuais custas e despesas judiciais, pois assistido 

pela Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação. Após a coisa 

julgada, extraia-se a devida carta de execução, façam-se as 

comunicações, após arquive-se.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 66373 Nr: 9215-98.2006.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimur Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP

 3. DispositivoDeclaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal.Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

indiciado EDIMUR DIAS, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 

109, inciso V, c/c o art. 110, §1º e art. 111, inc. I, todos do Código 

Penal.Nomeio o Defensor Público atuante nesta Comarca defensor da 

indiciada, tão somente para efeitos de intimação de sentença.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - 

se.Registre - se.Intimem - se.

 

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 194740 Nr: 364-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira Dolzan, Diego Gabriel Mariano 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues de Moura Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo extinto o presente feito, pela perda do seu objeto, tendo em vista 

que a alteração quanto a decisão que mantém Diego Gabriel Mariano 

preso, só cabe ao Tribunal de Justiça deste Estado. Após a coisa julgada, 

ao arquivo.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 87507 Nr: 1452-41.2009.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtembergue Francisco de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim José Abinader 

Guedes da Silva-DP

 VISTO.

Trata-se de TCO com fins de apurar eventual delito tipificado no artigo 28 

da Lei 11.343/06, em face de VALTEMBERGUE FRANCISCO DE SALES, 

qualificado(a) nos autos, porque na data de 09 de fevereiro de 2009, foi 

flagrado em posse de substância ilícita.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifica-se que operou o fenômeno da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, uma vez que o crime pelo qual o acusado está 

sendo processado tem como pena in abstracto a dosagem máxima de 

cinco (05) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de dois (02) 

anos (art. 109, inciso V do Código Penal).

 Da data do fato (09/02/2009) até o dia de hoje já se passaram mais de 

dois (02) anos, sendo que a denúncia até a presente data não foi 

recebida. Ademais, ressalte-se, nesse intervalo de tempo não ocorreu 

nenhuma das causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal.

A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.

Veja-se a propósito, os seguintes julgados:

 “Defere-se, de ofício, quando os elementos do processo permitem 

afirmar, sem sombra de dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição” 

(STF - HC - Rel. Cordeiro Guerra - DJU 29.5.78, p. 3.728).

“A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida 

independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e 

abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento, 

como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os 

seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” 

(TACrim-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).

Posto isso, julgo extinta a punibilidade do acusado VALTEMBERGUE 

FRANCISCO DE SALES, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no art. 109, inciso V c/c 

art. 115 e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Transitando em julgado esta decisão, procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.

P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 159850 Nr: 189-66.2012.811.0004
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva

 Vistos, etc.

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81 da Lei n.º 

9.099/95.

Consta nos autos, no termo de audiência realizada, onde foi proposta a 

transação penal e aceita as condições pelo(s) autor(es) do fato.

O(s) acusado(s) conforme se infere dos documentos acostados nos 

autos, cumpriu(ram) integralmente a transação penal.

Assim, ante o exposto, nos termos do art. 82, do Código Penal e com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, julgo extinta a punibilidade 

do(s) réu(s), determinando em conseqüência, após o decurso do prazo 

recursal e após o trânsito em julgado deste decisum, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais dando-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Sem custas.

P. R. I.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 130222 Nr: 8854-36.2010.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VZ, FRCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

VALÉRIO ZANATA e FLÁVIA REGINA CAMPOS BEZERRA, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o 

que segue.

 Os requerentes casaram-se no dia 22/08/2008, sendo, o regime de bens, 

o da comunhão parcial de bens.

Separaram-se de fato em Setembro de 2.009.

 Da união dos requerentes nasceram 02 (dois) filhos, menores de idade 

(data de nascimento 15/01/2000 e 01/06/2004).

Quando da separação de fato, realizaram amigavelmente a partilha dos 

bens do casal e estabeleceram os critérios da guarda e pensão alimentícia 

dos filhos menores, não existindo, assim, bens a ser partilhados.

Os filhos ficarão sob a guarda materna, que já a exerce de fato.

 As visitas serão de forma livre, respeitados sempre os horários de 

repouso e de estudos dos filhos.

O cônjuge varão pagará a título de pensão alimentícia aos filhos do casal 

que vivem em companhia do cônjuge virago, o valor de 20% (vinte por 

cento) de seus vencimentos líquidos, a ser descontado diretamente em 

sua folha de pagamento, bem ainda contribuirá com 50% das demais 

despesas (médico-hospitalares/odontológicas e escolares).

Pugnaram pelo decreto de divórcio.

 A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 08/15).

Deferida a AJG às fls.16.

Manifestação ministerial pela procedência do pedido inaugural (fls. 17/19).

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 

226, § 6º, in verbis:

 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

 (...)

§ 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº.66, de 2010.)

Em virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a 

vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não 

havendo que se falar em prévia separação de fato.

O pedido foi realizado por ambos os cônjuges.

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses dos filhos, de rigor a homologação 

do acordo com o decreto de divórcio.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado 

entre os requerentes e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o 

fim de decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial.

 Registre-se.

 Intimem-se.

Oficie-se ao Órgão empregador do requerente, para que proceda o 

desconto mensal na folha de pagamento do mesmo, do valor 

correspondente a 20% de seus vencimentos líquidos, valor obtido após os 

descontos legais, somente, e consequente depósito em em conta bancária 

da requerente, servindo a presente como autorização para abertura da 

conta, se a genitora não possuir. A pensão incidirá sobre o 13º salário.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Flávia Regina Campos Bezerra 

(fls. 08).

Em seguida, arquive-se.

Cumpra-se.

 Cáceres/MT, 24 de Fevereiro de 2.011.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 65849 Nr: 3299-43.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR, E, EVPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR a 

parte requerida para apresentar MEMORIAIS FINAIS, como determinado no 

decisão de fls. 654.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 70924 Nr: 8369-41.2007.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o inventariante bem como seu procurador, para 

aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito, os seguintes documentos:

 a) Escritura Pública de Renúncia de Herança ou Termo Judicial (CC, art. 

1806) do herdeiro Luiz Máximo de Oliveira;

b) Cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel, com certidão de 

ônus;

c) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e com os comprovantes de quitação ou de isenção;

d) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173372 Nr: 8763-04.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUELIG GOMES RIBEIRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE GOMES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, no caso em comento tenho que deve ser adotado o 

chamado arrolamento sumário, previsto nos artigos 1.031 a 1.035 do 

Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas na 

inicial.Contudo, para prosseguimento do feito, observo que a requerente 

necessita juntar todos os documentos e comprovantes de pagamentos 

dos impostos devidos para que o feito possa prosseguir.Posto isso, 

nomeio inventariante, independentemente de termo, a requerente Guelig 

Gomes Ribeiro Ramos e para tanto, determino seja intimada para aportar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, os 

seguintes documentos: a)A regularização processual do herdeiro Pedro 

Ramos;b) A relação dos bens a ser partilhados, atribuindo o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, anexando a esta cópia autenticada e atualizada das matrículas 

dos imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem 

objeto da partilha;b) A Guia de informação e apuração do imposto de 

transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 

respectivo cálculo do ITCD e com os comprovantes de quitação ou de 

isenção;c) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.Decorrido o prazo, 

venham-me os autos conclusos para homologação.Proceda a Sra Gestora 

Judiciária com as anotações necessárias quanto ao valor correto atribuído 

ao presente feito (fls. 19).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 16783 Nr:

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIGUELINA DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU, PAULO 

CÉSAR FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro, vejo que este juízo homologou a partilha 

nestes autos de inventário, contudo constou na decisão para depósito do 

quinhão relativo a cota parte do herdeiro incapaz, posto requerimento 

formulado pelo representante do Ministério Público (fls. 208).

Contudo, ante o requerimento formulado pela inventariante (fls. 212/214), 

vejo que os bens partilhados não foram alineados, deste modo, para que 

seja deferido o referido pedido, necessário a intimação do Ministério 

Público para manifestar acerca da partilha conforme requerida às fls. 214.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 2552-35.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES, ANA GILZA 

LEITE FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FONTES DE CASTRO LUZ, 

ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 2552-35.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES, ANA GILZA 

LEITE FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FONTES DE CASTRO LUZ, 

ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pela falecida Maria 

Fontes de Castro Luz, sendo inventariante o Sr. Ricardo Jorge Cunha 

Fontes.

Em análise do petitório de fls. 339/346 vejo que o procurador do 

inventariante junta aos autos documentação para a devida regularização 

processual dos herdeiros de Elysio Martins Filhos.

 Por outro lado, verifico que herdeiros, devidamente representados 

conforme procurações juntadas aos autos (fls. 64, 67, 70, 79, 82, 85, 87, 

92, 96, 98, 103, 105, 107, 109, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 133, 

137, 144, 153, 338, 348, 354, bem como a informação de que os herdeiros 

Elysio Martins Filho e Antonio Carlos Souto Fontes, os quais ainda ausente 

de procurador constituído, há juntada neste ato de instrumento de 

procuração e de possível formalização de renúncia quanto aos demais 

herdeiros que os representam.

Posto isso, intime-se o inventariante para cumprimento das determinações 

abaixo transcritas, juntando aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de extinção do feito:

 a) Documentos pessoais dos herdeiros que constam apenas a 

informação nos autos de seus dados, cópia autenticada e atualizadas das 

certidões juntadas no presente feito, bem como a regularização 

processual dos herdeiros faltantes e formalização de renúncia, caso haja, 

através de Instrumento Público ou mediante Termo Judicial (CC, art. 1806);

b) A partilha dos bens, atribuindo o quinhão da cada herdeiro, 

relacionando tanto os bens como as dívidas do espólio, anexando a esta 

cópia autenticada e atualizada das matrículas dos imóveis, certidões de 

ônus e documentos comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto 

da partilha;

c) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e com os comprovantes de quitação;

d) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se. Às providências.

 

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83016 Nr: 9463-87.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para intimar o advogado da parte autora Drº Jesus Vieira de 

Oliveira, para retirar certidão de casamento averbada.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 3868-97.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇAO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, 

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO, JOICY SILVA LUSTOSA

 CERTIFICO e dou fé que a Parte Requerida: Universiade de 

Tocantins-UNITINS, foi devidamente citada, e apresentou contestação, fls. 

55/161, dentro do prazo legal. Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos levando-os à 

“EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA A IMPRENSA”, a fim de intimar a parte 

Requerente, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

apresentar, querendo, impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 174846 Nr: 9853-47.2014.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI CRISTINE DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4o. do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT 

INTIMA-SE a Parte Requerente, via DJE/MT, por meio de seu(s) 

advogado(s) legalmente constituído(s), para que efetue o pagamento das 

diligências do oficial de justiça no valor de R$ 105,00 (cento e dez reais), 

mediante depósito em conta bancária nº 35.138-5 agência 0184-8, Banco 

do Brasil, Cáceres/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o que 

determina no item 6.16.6 do Provimento n. 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 173517 Nr: 8871-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G TEIXEIRA HERMIDORFF - ME, GEANI 

TEIXEIRA HERMIDORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do Provimento 56/2007 e da legislação em vigor, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para proceder ao 

depósito de R$ 35,00(trinta e cinco reais)para diligência do oficial de 

justiça no Banco do Brasil S/A ag. 0184-8 c/c 35.138-5, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 176219 Nr: 10790-57.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS SANTA CLARA 

LTDA EPP, LUCIO FLAVIO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4o. do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT 

INTIMA-SE a Parte Requerente, via DJE/MT, por meio de seu(s) 

advogado(s) legalmente constituído(s), para que efetue o pagamento das 

diligências do oficial de justiça no valor de R$ 70,00 (setenta reais), 

mediante depósito em conta bancária nº 35.138-5 agência 0184-8, Banco 

do Brasil, Cáceres/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o que 

determina no item 6.16.6 do Provimento n. 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 176299 Nr: 10874-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES & CIA LTDA 

ME, VAGNER FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4o. do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT 

INTIMA-SE a Parte Requerente, via DJE/MT, por meio de seu(s) 

advogado(s) legalmente constituído(s), para que efetue o complemento do 

pagamento das diligências do oficial de justiça no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais), mediante depósito em conta bancária nº 35.138-5 agência 0184-8, 

Banco do Brasil, Cáceres/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o que 

determina no item 6.16.6 do Provimento n. 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 81293 Nr: 7829-56.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERILDO MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, HELOIZO MOTTA RAMOS, JOSIMAR DE 

OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Motta Ramos, NELSON 

PEDROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO FRANCISCO DE 

SOUSA, GILBERTO DE SOUZA, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

 Considerando o teor do Provimento 56/2007 e da legislação em vigor, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para proceder ao 

depósito da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 70,00 (setenta 

reais)no Banco do Brasil ag. 0184-8, c/c 35.138-5 no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 64522 Nr: 2022-89.2007.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA CRISTINA SUKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos levando-os à “Expedição de Matéria para a Imprensa”, 

a fim de intimar o Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o 

cumprimento da CARTA PRECATÓRIA a ser expedida para a comarca de 

JI-PARANÁ-RO, juntando comprovante nos autos ou no mesmo prazo, 

manifestar se pretende diligenciar o seu cumprimento no Juízo Deprecado 

e neste caso, juntar aos autos, no prazo de 30(trinta) dias, o comprovante 

da distribuição da CARTA PRECATÓRIA naquele Juízo.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 8873-76.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RONDON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ SCHOSSLER FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA, CLÓVIS MARTINS SOARES

 Isto Posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil para condenar o 

requerido a devolução de R$ 56.120,00 (cinquenta e seis mil, cento e vinte 

reais), equivalente a 40% do valor pago a ele pelo requerente para 

execução da obra e ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil) reais, este com incidência da correção 

monetária e juros de mora, a partir desta data do arbitramento. Em relação 
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a indenização por danos materiais, incidirá correção monetária a partir dos 

primeiros pagamentos que ultrapassaram os 60 % da empreita, ocorrido 

em março de 2008 (fls. 34), e juros de mora, a partir da citação. Condeno 

ainda o Requerido ao pagamento das custas e honorários que arbitro em 

10 % sobre o valor da condenação.Após o trânsito em julgado, intime o 

Autor para apresentar demonstrativo atualizado da condenação e a 

seguir, intime o Requerido para cumprimento em quinze dias, pena de 

incidência de multa prevista no art. 475-J do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 47372 Nr: 4783-64.2005.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE APOLONIO AKERLEY, LUZINETE AKERLEY 

HUGHES, JOCILENE DA SILVA AKERLEY LARA, PEDRO DA SILVA LARA 

JUNIOR, MARIA ELOÍSA AKERLEY SAMARTANO, LUIZ SAMARTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO, 

JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA, VINÍCIUS CASTRO CINTRA

 O requerido alega em sua contestação que quitou integralmente a divida 

com o falecido. Ocorre que, somente restou provado nos autos o 

pagamento parcial da divida, representada pela cópia do cheque de fls. 

115 e confirmado pelo depoimento da testemunha, o Sr. Gonçalo. O 

requerido, porém, deixou de comprovar nos autos, o pagamento do 

restante da divida, apenas alegando que pagou diretamente ao falecido em 

diversas parcelas, contudo, alegar e não provar, é o mesmo que nada 

alegar. O nosso Código de Processo Civil, dispõe em seu artigo 333 o 

ônus da prova de cada parte, vejamos: ... O requerido não cumpriu com o 

disposto no inciso II do citado artigo em relação a alegação de que pagou a 

outra parte da divida diretamente ao requerido. O requerido não apresenta 

nos autos nenhum recibo desses outros pagamentos efetuados ao 

falecido, impossibilitando esse magistrado reconhecer o pagamento 

integral da divida, pois o requerido não se desincumbiu do disposto no 

inciso II do artigo 333 do CPC. Isto posto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de cobrança, nos termos do artigo 269, I do Código 

Civil para condenar o requerido ao pagamento parcial da divida no valor de 

R$ 19.500,00, com incidência da correção monetária a partir da data pré 

datada no cheque e juros de mora a partir da citação. Ante a sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com o pagamento de 50% das custas e 

despesas processuais, devendo ainda cada qual arcar com os honorários 

de seu advogado (artigo 21 do Código de Processo Civil). Após o transito 

em julgado, intime o Autor para apresentar demonstrativo atualizado da 

condenação e a seguir, intime o Requerido para cumprimento em quinze 

dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC. 

Exclua o Requerido Britualdo Ferreira Douradinho do pólo passivo como já 

decidido às fls. 92/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174080 Nr: 9251-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 Vistos etc.

 Simples afirmação da impossibilidade de recolhimento das custas não tem 

o condão de deferir automaticamente o pleito de gratuidade. Assim, 

oportunizo ao Embargante instruir a exordial com documentos que venha a 

demonstrar ter direito ao benefício.

Concedo prazo de dez dias para comprovação do alegado, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3064-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, MELISSA 

COSTA VIEGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Oberva-se dos autos que já decorreu o prazo para os executados 

promoverem o pagamento da dívida (Mandado de citação juntado dia 

17/10/2014).

 Portanto, desentranhe o mandado e proceda com a tentativa de penhora 

de bens, na forma em que deliberado no despacho inicial (fls. 25).

Esclareça o Exequente ser foi concretizado algum acordo nestes autos 

com os Executados, em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 60344 Nr: 6623-75.2006.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA LUIZA DE JESUS 

FAGUNDES, IVARNETE DE JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE 

JESUS FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, ELENIR FERREIRA DA 

SILVA FAGUNDES, JARBAS DE JESUS FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES 

ALVES, VALDINEI DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE CASTANHAS DO PARÁ RIO 

NEGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA, TRIANA CAMPANA MICHELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Isto posto JULGO PROCEDENTE a Ação Ordinária de Reparação de 

Danos, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, para 

condenar a empresa requerida ao pagamento do empréstimo bancário 

contraído em nome do requerente no valor de R$ 8.000,00, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, esta com incidência da 

correção monetária e juros de mora, a partir desta data do arbitramento.A 

condenação para ressarcimento do valor do empréstimo sujeitará a 

correção e juros nos moldes estipulado pela instituição financeira, cuja 

quantia deverá ser destinada para quitação do empréstimo.Condeno ainda 

a empresa requerida ao pagamento das custas e honorários que arbitro 

em 10 % sobre o valor atualizado da condenação.Após o trânsito em 

julgado, intime o Autor para apresentar demonstrativo atualizado da 

condenação e a seguir, intime a Requerida para cumprimento em quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173338 Nr: 8741-43.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID LIMA DOS SANTOS, MARIA JANUARIA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reoportunizo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias, para que cumpra a 

decisão de fls. 78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158153 Nr: 5878-51.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ 

SALAZAR, PAULO DE TARSO PEGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho

 Ante o exposto, DECLARO ser parte ILEGÍTIMA a requerida MAPFRE VIDA 

S.A., e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO na forma do 

art. 267, VI do CPC tão somente em relação a tal parte. Como na presente 

está sendo declarada a ilegitimidade da parte MAPFRE VIDA S.A., reputo a 

superveniência de perda de interesse de agir da mesma parte quando em 

relação ao Agravo retido interposto nas fls. 116/120, razão pela qual deixo 

de atribuir-se processamento. Após o trânsito em julgado, exclua a 

Requerida MAPFRE VIDA S/A do pólo passivo.Segue o feito em relação 

aos demais. Considerando que no início foi reputada REVEL a requerida 

BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, faculto ao autor que se 

manifeste em relação as provas que pretende produzir em audiência, 

devendo, caso hajam, desde já indicá-las e justificá-las.Anoto o prazo de 

cinco dias para a faculdade processual acima concedida.Decorrido o 

prazo, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88363 Nr: 3862-66.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho as ponderações do exequente (fls. 103/105).

 Não se pode olvidar que o dinheiro é preferência absoluta em qualquer 

negócio.

Por tal motivo, o legislador insculpiu no art. 655 do Código de Processo 

Civil, a ordem de preferência dos bens passíveis de penhora, 

despontando o dinheiro como prioridade, à teor do inciso I do referido 

artigo.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de penhora online formulado pelo 

exequente, com amparo no art. 655-A do Código de Processo Civil.

Permanecerão os autos em Gabinete até a efetivação da medida.

Após, havendo a constrição de valores intime-se o executado, para, 

querendo, manejar os meios defensivos no prazo legal.

Se infrutífera a penhora, expeça-se mandado para penhora e avaliação de 

bens na quantidade suficiente para satisfazer o crédito da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 16320 Nr: 755-63.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO TELES DE OLIVEIRA, CLEUZA 

ANTUNES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora em dinheiro, via Bacenjud, e de veículos, via 

Renajud.

Anoto que no feito consta apenas o número do CPF do Executado, 

restando impossibilitado a diligência em relação à Executada Cleuza 

Antunes Teles.

Acaso a diligência não seja frutífera, cumpra o despacho de fls. 191 que 

determinou a expedição de mandado para penhora e avaliação de bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155764 Nr: 3336-60.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR CRISPIM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Funari de Senna Neto, 

EDUARDO LUIZ BERMEJO, GABRIELA CRISTINA DA SILVA

 Caracterizado esta o dano moral sofrido pelo requerente, devendo a 

requerida indenizar a autora pela sua conduta ilícita. Fixado o dever de 

indenizar, passo ao exame do quantum. No que tange ao valor da 

indenização pelo dano moral sofrido, tenho que o mesmo deve ser fixado 

em observância à capacidade financeira do ofensor, o grau da ofensa e a 

sua repercussão. Com efeito, a indenização não poderá ser inexpressiva 

a ponto de nada representar para o causador do dano nem tão 

exacerbada para que não se transforme em fonte de enriquecimento da 

vítima, mas sempre observando o caráter punitivo do ato e retribuitivo da 

ofensa. Certo é que não há como transformar a dor em dinheiro, pois não 

se tem como medir de forma objetiva o sofrimento alheio, servindo assim a 

indenização como um acalento ao ofendido. Tenho, portanto, que o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil) reais reais seja suficiente a reparar o dano 

moral sofrido pela autora, levando-se em consideração a capacidade 

financeira da requerida, a qualidade da ofensa perpetrada, considerando 

aqui a situação de sofrimento experimentado pela autora em consequência 

dos transtornos emocionais que a requerida lhe causou. Em relação ao 

pleito de tutela antecipada perdeu o objeto já que posteriormente ao 

ajuizamento da ação a Autora já cursou o estágio. Isto posto JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c Idenização por Danos 

Morais, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, para 

condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, com incidência da 

correção monetária e juros de mora, a partir desta data do arbitramento. 

Condeno ainda a empresa requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10 % sobre o valor 

da condenação. Após o trânsito em julgado, intime a Autora para 

apresentar demonstrativo atualizado da condenação e a seguir, intime a 

Requerida para cumprimento em quinze dias, sob pena de incidência da 

multa prevista no art. 475-J do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163333 Nr: 626-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE ARAÚJO E ARAÚJO LTDA, 

WAGNER CARLOS DE ARAUJO, WILLIAN PAULO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 Vistos, etc.

Os requeridos postularam pelo beneficio da justiça gratuita, no entanto, 

não carrearam aos autos qualquer documento probatório de que fazem jus 

a tal beneficio.

Dessa forma, intimem-se os requeridos para pagarem as custas judiciais 

do recurso interpostos ou demonstrarem a sua hipossuficiência, no prazo 

de cinco dias, sob pena de recurso interposto ser julgado deserto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 11879-23.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo, nos moldes do art. 791, III 

do CPC.

Assim sendo, delibero pelo arquivamento sem baixa, até que sobrevenha 

novo pedido de diligência, com apontamento de bens passíveis de 

constrição para satisfação do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157280 Nr: 5045-33.2013.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURY GEANICHINI DE SOUZA, RENILDA DO COUTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FRANCOLINA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DO COUTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nomeio a Defensoria Pública para atuar na defesa da Requerida, nos 

termos do art. 9º, inciso II do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 87992 Nr: 3486-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON CANÇADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reoportunizo, pela ultima vez, o prazo de 10 (dez) dias, para o Exequente 

informar se o Executado vem cumprindo com o acordo firmado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176121 Nr: 10718-70.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANE EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 

nº. 911/69, que o BANCO HONDA move em desfavor de EDVANE 

EVANGELISTA.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais.

Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

representante do autor para tal fim, vez que nesta comarca inexiste 

depósito público.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69.

Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar.

Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º do Código de Processo 

Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 1º do artigo 842 

do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem 

com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em 

sendo necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137531 Nr: 6854-29.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

É pacífico nos Tribunais a aplicabilidade do CDC no contrato em análise.

Tratando-se de relação de consumo, a ação deve tramitar no domicilio do 

consumidor.

No caso em análise, nesta ocasião efetuei buscas no site da Receita 

Federal e consta o seguinte endereço do Requerido:

CPF: 018.819.371-51

Nome Completo: FABIO VIEIRA

Nome da Mãe: ALAIDE LIMA DE OLIVEIRA

Data de Nascimento: 13/04/1985

Título de Eleitor: 0027782091830

Endereço: FAZ TERRA SANTA Z RURAL

CEP: 78300-000

Municipio: TANGARA DA SERRA

UF: MT

Por tal razão, em atenção aos princípios da celeridade, economia 

processual, ampla defesa e duração razoável do processo, determino a 

remessa destes autos para a comarca de TANGARÁ DA SERRA -MT, com 

as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 2741-95.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA, 

RICARDO NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dados do bloqueio

 Número do Protocolo: 20150000079258

 Número do Processo: 144762

 Tribunal: TRIB DE JUSTICA DE MATO GROSSO

 Vara/Juízo: 4124 - 3.ª Vara da Comarca de Cáceres

 Juiz Solicitante do Bloqueio: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível

 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

 Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Banco Bradesco

 Relação de réus/executados

 • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.

 • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.

 077.585.371-20 - ERNESTO PARA

[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$108,77] [Quantidade 

atual de não respostas: 0]

 Respostas

BCO BRASIL / Todas as Agências/ Todas as Contas

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento

15/01/2015 16:54 Bloq. Valor

 RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 1.749,50 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo.

108,77 108,77 16/01/2015 05:15

19/01/2015 14:13:53 Transf. Valor

ID:072015000000290114

Instituição:BANCO DO BRASIL SA

Agência:0417

Tipo créd. jud:Geral

 RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 108,77 Não enviada - -

 Não Respostas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142382 Nr: 163-62.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO MARTINS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 
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COSTA NETO, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que após a apreciação do recurso, 

ficou a parte requerida condenada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) à Requerida à título de indenização por danos morais.

Diante do trânsito em julgado da condenação (fls. 342) a requerida efetuou 

o pagamento da dívida mediante depósito em conta vinculada ao Juízo, 

conforme petição e documentos encartados a partir da fl. 344 que 

informou o depósito no valor de R$7.989,55 (sete mil, novecentos e oitenta 

e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

 Como houve o pagamento da condenação e o autor não questiona o 

referido valor à título de pagamento da obrigação principal, deve o feito ser 

extinto nesse ponto.

 Remanescerá apenas em discussão a obrigação da requerida com 

relação a multa arbitrada pelo descumbrimento da ordem judicial, sendo 

que em relação a qual já há petição de cumprimento de sentença (fls. 

379/382), e o prazo para pagamento já está em curso (fls. 386).

 Ante o exposto, em relação a obrigação principal JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO na forma do art. 794, I do Código de Processo Civil.

 Neste ato procedi com a expedição do alvará para transferência do valor 

vinculado ao processo, na conta indicada na fl. 387 de titularidade do 

Advogado, uma vez que a procuração juntada na fl. 12, verifica-se a 

existência de outorga quanto ao poder de "receber e dar quitação".

 Aguarde-se o decurso do prazo da publicação do despacho anterior que 

conferiu ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento da dívida 

anotada na execução da multa fixada por descumprimento da ordem 

judicial.

 Decorrido o prazo ou havendo superveniência de alguma manifestação 

retornem os autos conclusos.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148844 Nr: 7402-20.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, REJEITO os embargos da Ré (art. 1.102c, § 3º, do Código de 

Processo Civil) e JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial, consistente na obrigação do 

Requerido no valor de R$ 11.528,91 (onze mil quinhentos e vinte e oito 

reais e noventa e um centavos).Condeno o requerido ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba 

honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na 

forma do artigo 20, parágrafo 3º, do CPC. Após o decurso do prazo 

recursal, apresente o Autor demonstrativo atualizado da dívida, no prazo 

de dez dias.Em seguida, intimem-se o Devedor para pagar no prazo de 15 

dias, sob pena de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 8873-76.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RONDON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ SCHOSSLER FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA, CLÓVIS MARTINS SOARES

 Segue, em anexo, sentença proferida.

Esta deliberação faz-se necessária para esclarecimento sobre publicação 

ocorrida anteriormente indevidamente.

O ocorrido decorreu do lançamento provisório do rascunho da sentença 

no sistema Apolo pela Assessoria e a estagiária que auxiliava os 

trabalhos do gabinete indevidamente confirmou os andamentos provisórios 

por equívoco. Tal ocorrência também incidiu em outros feitos.

Assim, a decisão anterior confirmada tratava-se apenas de rascunho sem 

valor jurídico, até porque nem foi impressa e confirmada pelo magistrado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18217 Nr: 2808-46.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SAAB, JANE DA GUIA RAMSAY SAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ARAUJO FILHO, OSMAR 

DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS

 Vistos etc.

 Pelas informações contidas no ofício de fls. 174/175 o alvará expedido 

nas fls. 161 foi cancelado pelo seguinte motivo: "Agência e conta de 

crédito inválida".

 Analisando os dados inseridos no Alvará (fls. 161) e os dados bancários 

informados pelo credor (fls. 158), verifica-se que NÃO houve equívoco do 

Juízo quanto a insersão dos dados bancários informados, no alvará.

Entretanto, em petição posterior protocolada pelo credor nas fls. 166, 

verifica-se a informação de cancelamento daquela conta, bem como a 

informação dos dados de nova conta pra transferência dos valores 

vinculados ao processo.

 Portanto, neste ato procedi com a expedição de novo alvará de acordo 

com os dados bancários informados na fl. 166 para liberação de valor 

vinculado ao processo, constrito em tentativa de penhora online (fls. 132) 

para satisfação parcial do crédito em execução.

 Sem prejuízo, reoportunizo ao autor, no mesmo prazo, o cumprimento da 

intimação de fls. 173 no sentido de que promova o regular andamento do 

feito - pagamento da diligência para cumprir o mandado de avaliação em 

relação aos veículos penhorados, cuja inércia poderá implicar na extinção 

da execução (art. 267, III c.c 598, ambos do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159886 Nr: 7660-93.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF CONSTRUTORA LTDA, SANDRA MARIA LEMES 

ELLER E SILVA, MARCOS ELLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A-OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL, MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA, 

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA, VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA

 No caso a apuração da culpa somente será averiguada ao final, porém, 

tal circunstância não impede a análise e deferimento do pleito de liminar. A 

fumaça do direito esta circunscrita a comprovação da existência da 

relação contratual e o direito da parte em pleitear a sua rescisão. O perigo 

da demora esta patente nos autos, já que os documentos acostados 

desde o ajuizamento da ação vem demonstrando a existência de 

beligerância, inclusive a empresa esta negativa nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, a concessão da medida liminar é medida que se impõe. 

Nestes termos, concedo a tutela para: 1 - determinar a rescisão do 

contrato de telefonia nº 2130324414 firmado entre a Autora e a Requerida 

VIVO S/A - OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL; 2 - determinar que a 

Requerida VIVO proceda a portabilidade das linhas telefônicas 

65-9997-6464, 65-9992-5933, 65-9953-8472, 65-9964-5091 e 

65-9915-6464 para o nome da anterior titular e representante legal da 

Autora Sra Sandra Maria Lemes, no sistema pré-pago. A concessão desta 

tutela, não impede a Requerida em proceder provisoriamente e apurar o 

valor das multa contratual e demais encargos previstos no contrato, cujo 

valor poderá ser alterado ou afastado, dependendo do resultado final 

desta lide. Concedo prazo de cinco dias para cumprimento, sob pena de 

incidência de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia de 

descumprimento. Como a Autora não trouxe prova para demonstrar a 

impossibilidade de recolhimento das custas, indefiro o pedido de 

gratuidade. Por outro lado, os documentos de fls. 184/189 justifica o 

deferimento do recolhimento das custas ao final da ação. Intimem as 

Requeridas, na pessoa de seus Procuradores que o termo inicial da 

contestação ocorrerá a publicação desta decisão. Em relação a tutela 
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concedida, intime pessoalmente a Requerida Vivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165089 Nr: 2182-70.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR RESENDE, JOSÉ MARCIO DE MENEZES, 

JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO, 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA

 Intimada da decisão proferida no Agravo de Instrumento que revogou a 

concessão da gratuidade da justiça, a parte Autora requer a apreciação 

do pedido de diferimento do recolhimento das custas, ao final da ação.

O pedido de não veio acompanhado de nenhum documento a respaldar o 

alegado.

Nestes termos, oportunizo a parte Autora comprovar o alegado, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165090 Nr: 2183-55.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR, JOSÉ 

MARCIO DE MENEZES, JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE 

MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA

 Intimada da decisão proferida no Agravo de Instrumento que revogou a 

concessão da gratuidade da justiça, a parte Autora requer a apreciação 

do pedido de diferimento do recolhimento das custas, ao final da ação.

O pedido de não veio acompanhado de nenhum documento a respaldar o 

alegado.

Nestes termos, oportunizo a parte Autora comprovar o alegado, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176719 Nr: 296-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GENTIL ALCIDES GUSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS VENTURA, FERNANDO ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE 

ALVARES, JULIO CESAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Efetuado buscas no sitema de automação processual - SIAP, foi 

constatado feitos com data de andamento antigo;

2 - Distribua-se, registre este despacho, acompanhado do extrato dos 

andamentos processuais, como pedido de providência para restauração 

de autos extraviados;

3 - CITE a parte Autora, na pessoa de seu Advogado, para o processo de 

restauração dos autos, facultadas manifestações em dez dias. No prazo 

assinalado, deverão as partes apresentar as cópias dos autos 

extraviados que estiverem em seu poder;

4 - Adotadas as providências determinadas, venham conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176718 Nr: 295-17.2015.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVENTURA JOSÉ DA SILVA, JOSÉ BENTO, 

ELDON JORGE DE OLIVEIRA, RICARDO SILVA, VANTUILDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DA CUNHA, 

OSVALDO ANTÔNIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Efetuado buscas no sitema de automação processual - SIAP, foi 

constatado feitos com data de andamento antigo;

2 - Distribua-se, registre este despacho, acompanhado do extrato dos 

andamentos processuais, como pedido de providência para restauração 

de autos extraviados;

3 - CITE a parte Autora, na pessoa de seu Advogado, para o processo de 

restauração dos autos, facultadas manifestações em dez dias. No prazo 

assinalado, deverão as partes apresentar as cópias dos autos 

extraviados que estiverem em seu poder;

4 - Adotadas as providências determinadas, venham conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 32004 Nr: 1860-02.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA, 

DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERT P O CARMO & CIA, ALESSANDRA 

BENEVIDES GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE SAULO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA, JAIR CAMPOS JÚNIOR, JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVEIRA, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10(dez) das, diligenciar o cumprimento da carta precatória expedida 

para a comarca de Campo Grande/MS, bem como, efetuar o pagamento de 

seu preparo neste r. juízo, conforme Provimento nº 56/07 item 7.3.1. e 

7.3.2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 93234 Nr: 8298-68.2009.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA DAELY DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA, 

RICARDO NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos enviando-os à expedição de matéria de imprensa a 

fim de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o comprovante de depósito 

original, referente ao pagamento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157171 Nr: 4935-34.2013.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTER CEBALHO PEINADO CORONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO

 IMPULSIONO o presente feito à expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da r.decisão a seguir transcrita...Vistos, etc.

Evidencia-se que nas manifestações das partes, foi protestado 

genericamente pela produção de provas para evitar efeitos preclusivos, 

porém, no transcurso do processo, têm as mesmas melhores condições 

de verificar aquelas que realmente lhes interessam para atestar em Juízo 

o que entendem ser de fato o seu direito.

Dessa maneira, determino a intimação das partes para no prazo de 10 
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(dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

com objetividade a finalidade das mesmas em relação aos pedidos que 

respectivamente sustentaram na lide.

Na mesma oportunidade deverão as partes, em atenção aos princípios da 

economia e celeridade processual, manifestarem-se expressamente sobre 

a possibilidade de conciliação quanto aos pedidos feitos na inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165783 Nr: 2841-79.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA MARIA VIERIA DE MOURA, RODOLFO 

VALENTINO JOSE DE MOURA, JOSÉ MARCIO DE MENEZES, JAIR DE 

OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE MORAES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO, MAURI GUIMARÃES DE JESUS, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA

 Intimada da decisão proferida no Agravo de Instrumento que revogou a 

concessão da gratuidade da justiça, a parte Autora requer a apreciação 

do pedido de diferimento do recolhimento das custas, ao final da ação.

O pedido de não veio acompanhado de nenhum documento a respaldar o 

alegado.

Nestes termos, oportunizo a parte Autora comprovar o alegado, no prazo 

de dez dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174762 Nr: 9799-81.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILA RICA MOTORS - MITSUBISHI, MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO, LEONARDO RANDAZZO NETO

 Designada audiência de justificação, a parte Requerida JERÔNIMO & 

JERÔNIMO JÚNIOR LTDA peticionou solicitando o cancelamento do ato 

justificando que a nota fiscal apresentada foi cancelada em razão da 

ausência de pagamento, e ainda que a parte Autora não juntou qualquer 

comprovante de pagamento, além da vedação em provar fato 

exclusivamente por prova testemunhal nos contratos cuja quantia seja 

superior ao décuplo do salário mínimo.

Instruiu o pedido com duas notas fiscais, uma emitida em nome do Autor e 

a outra no nome de terceiro.

A finalidade da audiência é justamente colher maiores elementos para a 

apreciação do pedido de liminar.

Como os argumentos apresentados pela Requerida visam apenas 

rechaçar o alegado na exordial, o que se demonstrado, apenas terá o 

efeito de afastar o pedido de tutela, indefiro o pedido de cancelamento do 

ato.

Por outro lado, o pedido de compelir o Autor comprovar o pagamento do 

veículo é medida que se impõe, já que pertinente. Para tanto, deverá o 

Autor juntar aos autos comprovante de pagamento do veículo por ocasião 

da audiência, sob pena de imediato cancelamento do fato.

Intimem-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 176526 Nr: 168-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALZI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE 

CÁCERES/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista informação de Cumprimento da r. sentença exarada nos 

autos apensos (cód. 160932) – fl. 91, intime-se a parte autora para que 

manifeste-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 160544 Nr: 8351-10.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO-CISOMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: hudson

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem para determinar:

(a) Emenda à peça inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para a parte autora 

juntar Certidão emitida pela municipalidade constando as horas extras 

trabalhadas e o regime de trabalho no período vindicado, forte no art. 284, 

parágrafo único, CPC, sob pena de extinção da ação;

(b) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176492 Nr: 141-96.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA OLIVEIRA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de feito movido contra Fazenda Pública Municipal, no qual o 

objeto da pretensão se alinha com a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, na forma do artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009.

O Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Resolução n.º 004/2014 do 

Tribunal Pleno, em seu artigo 1º, dispõe que nas Comarcas onde não 

houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para 

processar e julgar os referidos feitos é do Juizado Especial Cível.

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

(a) DECLINAR da competência para o Juizado Especial Cível da Comarca 

de Cáceres – MT, na forma do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009 c/c 

Resolução n.º 004/2014/TP;

(b) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155438 Nr: 2962-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, OPORTUNA 

SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME, LORAN MARLON BERALDO DE 

PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 
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COUTINHO, HELIZÂNGELA POUSO GOMES, KEILA FIGUEIREDO 

MIRANDA

 INTIMO OS REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE CÁCERES NA PESSOA DA 

DOUTORA HELIZÂNGELA POUSO GOMES E OPORTUNA SERVIÇOS E 

TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME NA PESSOA DAS ADVOGADAS KEILA 

FIGUEIREDO MIRANDA E CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO PARA 

COMPARECEREM PERANTE ESTE JUÍZO NO DIA 04/03/2015 ÀS 15:30 MIN. 

PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

 

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 10860-84.2008.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO VELASCO DELUQUE, RODRIGO 

SENÁBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA, SAULO DA SILVA MOITINHO

 INTIMO OS ADVOGADOS DO(S) RECLAMADO(S) PARA NO PRAZO DE 

48 HORAS PROCEDER A RETIRADA DA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, VEZ 

QUE DO(S) AUTOS SERÃO REMETIDOS AO ARQUIVO.

 

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151254 Nr: 10084-45.2012.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ROZENO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO LEITE

 INTIMO OS ADVOGADOS DO(S) RECLAMADO(S) PARA NO PRAZO DE 

48 HORAS PROCEDER A RETIRADA DA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, VEZ 

QUE DO(S) AUTOS SERÃO REMETIDOS AO ARQUIVO.

 

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156974 Nr: 4723-13.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SILVA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO LEITE

 INTIMO OS ADVOGADOS DO(S) RECLAMADO(S) PARA NO PRAZO DE 

48 HORAS PROCEDER A RETIRADA DA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, VEZ 

QUE DO(S) AUTOS SERÃO REMETIDOS AO ARQUIVO.

 

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 66367 Nr: 3848-53.2007.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BARRETTO VILA, HELEMARI BARRETO VILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIR DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEMARI BARRETO VILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DA RECLAMANTE PARA NO PRAZO DE 48 

HORAS PROCEDER A RETIRADA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA, VEZ QUE 

DO(S) AUTOS SERÃO REMETIDOS AO ARQUIVO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 171334 Nr: 7291-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMILSON RIBEIRO DE FREITAS, IVAN 

JONATHAN CAMPOS RONDON, MARINALDO JUNIOR FERREIRA DA 

SILVA, CLAUDINEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA, 

MARCIO DA SILVA ALMEIDA

 Por motivo de readequação de pauta, e se tratando de processo de réu 

preso, redesigno a audiência para o dia 22 de janeiro de 2015, às 14:30 

horas.

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Cáceres, 19 de janeiro de 2015.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 136815 Nr: 6055-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DA SILVA, JOÃO 

PAULO GARCIA DAS NEVES, RENAN DE ARRUDA PINHEIRO, CATARINO 

DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES

 Por motivo de readequação de pauta, e se tratando de processo de réu 

preso, redesigno a audiência para o dia 22 de janeiro de 2015, às 14:00 

horas.

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Cáceres, 19 de janeiro de 2015.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 161296 Nr: 9091-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PASCOAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Determino que o Srº Gestor Judiciário elabore novo cálculo de pena do 

recuperando nos termos das normas estabelecidas pela Corregedoria 

Geral de Justiça devendo ser procedida a soma das penas, tendo em vista 

a Guia de Execução de fls. 74.

 Intime-se expedindo o necessário.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 153409 Nr: 700-24.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL TOFOLI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN

 FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A)(S) ADVOGADO(A)(S) 

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN – OAB/MT. 15.352, PARA 

MANIFESTAR-SE COM RELAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA DE FLS. 

132/133, ABAIXO DESCRITO: Reeducando: Ismael Tofoli Soares.
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Processo Executivo de Pena - 153409. ¬ HEDIONDO

Condenação: 13 anos e 06 meses de reclusão – (fls. 99 e verso).

Regime: fechado.

1ª Prisão: 18/01/2013 – (fls. 62 verso).

Cálculo: 14/01/2015.

Cumpriu no fechado: 01 ano, 03 meses e 12 dias.

Remição: 186 dias – (fls. 126).

DATA DA PROGRESSÃO DE REGIME – PRIMÁRIO

2/5: 04 anos, 10 meses e 18 dias: 05/12/2017.

DATA DO LIVRAMENTO COMNDICIONAL

2/3: 08 anos, 05 meses e 24 dias: 17/07/2021.

TÉRMINO PREVISTO: 12/01/2026.

Processo Executivo de Pena - 153409.

Condenação: 04 meses e 20 dias de detenção e 15 dias de prisão simples 

– (fls. 42).

Regime: fechado.

1ª Prisão (flagrante): 26/06/2012 – (fls. 17/20).

Alvará: 29/10/2012 – (fls. 46/47).

Cumpriu no fechado: 04 meses e 04 dias – 15 = 03 meses e 19 dias.

TOTAL DA PENA REMANESCENTE: 01 mês e 01 dia.

INÍCIO: 05/12/2017 (DATA DO 2/5).

DATA DA PROGRESSÃO DE REGIME - PRIMÁRIO

1/6: 05 dias; 09/12/2017.

DATA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

2/3: 20 dias; 24/12/2017.

Termino Previsto: 05/01/2018.

OBS: INFORMO QUE OS CÁLCULOS NÃO ESTÃO SENDO FEITOS NOS 

TERMOS DO PROVIMENTO E EM CONVERSA COM O MM. JUIZ TITULAR 

DA 3ª VARA CRIMINAL FOI DETERMINADO A REALIZAÇÃO DOS 

CÁLCULOS NA FORMA ACIMA.

 

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 170033 Nr: 6277-46.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA MONICA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO

 FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO(A)(S) ADVOGADO(A)(S) 

EMERSON SANABRIA CARVALHO – OAB/MT. 6413, PARA 

MANIFESTAR-SE COM RELAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA DE FL(S). 70, 

ABAIXO DESCRITO:Nome Reeducando: Gabriela Monica Marques

Condenações:

Pena: 6a 5m 0d

Data Condenação: 14/09/2013

Data do Fato: 14/09/2013

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Remições:

 Quantidade de Dias: 68

Data de Prisão Definitiva: 14/09/2013

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semi-Aberto

Data base para progressão: 14/09/2013

Data para progressão de regime: 29/01/2016

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 14/09/2013

Data Livramento Condicional: 26/08/2015

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 4a 10m 22d

Pena Cumprida até data Atual: 1a 4m 0d

Data do Término da Pena: 07/12/2019

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 95799 Nr: 866-61.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GONÇALVES CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Tendo em vista que na data anteriormente designada o alvará de soltura 

expedido em favor do réu ainda não havia sido cumprido, restando assim 

prejudicado o ato, redesigno a audiência Admonitória para o dia 09 de 

fevereiro de 2015, às 14:30 horas.

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Cáceres, 19 de janeiro de 2015.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 172590 Nr: 8206-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA MAIA NETO, MARIO 

MARCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, MARCIO DA SILVA ALMEIDA

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) MARCIO DA SILVA 

ALMEIDA - OAB/MT. 16358 E FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA – 

OAB/MT. 9564, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTEM 

ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS ACIMA, EM RELAÇÃO AO(S) 

ACUSADO(S) JORGE DE OLIVEIRA MAIA NETO E MARIO MARCIO 

MENDES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 169978 Nr: 6232-42.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO COSTA PEREIRA MARTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 175/176 e autorizo a permuta mensal da prisão 

domiciliar do réu entre as residências dos genitores para que 2ermaneça 

sob os cuidados dos familiares nos endereços declinados às fls. 175-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 146150 Nr: 4338-02.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA

 Vistos.

Trata-se de pedido de autorização do recuperando ALESSANDRO DE 

SOUZA LIMA, para saída temporária no feriado de final do ano.

 O Ministério Público às fls. 92 se manifestou contrário ao pedido.

 A intenção do legislador em autorizar a saída temporária é preparar o 

preso para o retorno à liberdade, a reintegração do mesmo à sociedade, e 

o mais importante é que o preso dever sair temporariamente somente nos 

casos elencados no artigo 122 da LEP.

Verifica-se ainda que a saída temporária é restrita àqueles que cumprem 

pena no regime semi-aberto, no entanto, o ora requerente, não cumpre 

pena em regime semi-aberto, portanto, não faz juz ao deferimento do 

pedido.

Diante do exposto, indefiro o pedido de saída temporária nas festividades 

De final do ano, do detento ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, em razão de 

não preencher os requisitos necessários e indispensáveis para tal 

concessão, nos termos dos artigos 120, 122 e 123 da Lei de Execução 

Penal.

Intimem-se e dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. As providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 727 de 939



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 174776 Nr: 9807-58.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BACA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Compulsando e analisando melhor os autos, verifica-se que o denunciado 

ainda não foi notificado pessoalmente, razão pela qual revogo o último 

parágrafo de fls. 76 e o último de fls. 76- verso, bem como determino que 

se proceda imediatamente à notificação do denunciado.

 Assim, aguardar-se a juntada da defesa prévia e após conclusos.

 Intime-se

 Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 35465 Nr: 309-48.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emil Comércio de Vestuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco- União de Bancos Brasileiros S/A, 

João A.de Souza - Caruaru - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos

 Processo: 309-48.2008.811.0005 – Código: 35465

Visto /TB

Trata-se de recurso de embargos de declaração civel manejada contra a 

sentença/decisão derradeira, aviado pela parte embargante na forma do 

artigo 535 et seq do CPC, buscando por ele a necessária correção da 

contradição/omissão/obscuridade da sentença/decisão guerreada, o que 

é verossímel em tal via recursal.

 Prima facie, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os 

embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 

com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223).

 O embargante, claramente, pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum objurgado, sendo que tal pretensão encontra 

necessidade e utilidade processual, eis que realmente se extrai tal 

incongruência do feito.

 Est post, por preencher os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos 

presentes embargos e julgo-o PROCEDENTE, para determinar o envio dos 

autos para a contadoria para que atualize o débito versado.

 Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e 

atuando no feito, intime por carta com AR o(s) Procurador(a) Público 

(CNGC) ou ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Não havendo nova irresignação recursal desta decisum, determino a 

efetivação da sentença/decisão embargada, promovendo o gestor judicial 

os atos ordinatórios de regência, promovendo o normal prosseguimento ou 

ARQUIVAMENTO dos autos, conforme o caso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Diamantino/MT, 9 de janeiro de 2015.

Anderson CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 95244 Nr: 2538-68.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herton Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR Máquinas Ltda - ME, Souza e Passamai 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Est post, nos termos do parágrafo único do art. 284 c/c inciso I do art. 

267, ambos do CPC, INDEFIRO a petição vestibular e JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor dado a causa ut § 4º do artigo 20 do 

CPC.Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) 

ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e 

processual de regência.Publique esta decisun uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas 

ínsitas na CNGC.PRIC, expedindo e providenciando o 

necessário.Diamantino, 20 de janeiro de 2015.Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior - Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 93265 Nr: 1434-41.2014.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Em decorrência da ausência da Defensora Pública nomeio para o ato o 

Dr. Mizael de Souza e fixo honorário advocatício em 01 URH, conforme 

tabela da OAB/MT.

II – O acusado responde a outras ações penais, conforme se evola da 

certidão de antecedentes (documento anexo).

O fato de o acusado responder a essas ações penais é suficiente para 

demonstrar uma reiteração criminosa, o que configura uma periculosidade 

concreta na conduta.

Por sua vez, observo que a escolta é realizada por apenas 02 agentes 

prisionais, sendo certo que o procedimento operacional padrão do sistema 

prisional prevê a necessidade de 03 agentes por acusado preso.

É evidente que a Cadeia Pública local não conta com número adequado de 

agentes, problema esse que atinge todo o Estado. Assim, entendo que a 

presença de apenas 02 agentes prisionais para a escolta de acusado com 

extensa ficha criminal não é suficiente para resguardar a segurança dos 

presentes.

Posto isso, o acusado deverá permanecer, durante a audiência, algemado, 

de forma a garantir a segurança dos presentes.

III – Deve a gestora providenciar certidão criminal em relação as ações 

penais 2824-22.2009.811.0005 e 1204-38.2010.811.0005, fazendo 

constar: data do crime; data da sentença; artigo da condenação; pela 

aplicada e data do trânsito em julgado.

IV – Expeça-se carta precatória com prazo de 30 dias com a finalidade de 

ouvir Itamar Ferreira Fernandes. A testemunha se encontra presa na 

unidade prisional de São José do Rio Claro/MT.

V – Defiro o pedido formulado no item I da cota ministerial.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 93676 Nr: 1658-76.2014.811.0005

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF, VPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi, Felipe 
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Augusto Stuker

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico ainda, que em cumprimento ao artigo 162, 4.º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, encaminho estes autos para 

expedição de intimação da parte reclamante para querendo manifestar 

quanto a carta precatória devolvida no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 122560 Nr: 5099-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXILÉIA PERES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de retificação de certidão de nascimento ajuizada por 

MAXILEIA PERES DOS SANTOS, visando a correção do erro existente na 

certidão de nascimento do seu filho RENAN PERES ROTTA, eis que 

constou de forma incorreta, como sendo RENHAN PERES ROTTA. (fls. 

05/11).

Acostada à peça vestibular, veio documentação pertinente. (fls. 12/15).

Instado a se manifestar, o órgão do Ministério Público Estadual, pugnou 

pelo deferimento do pleito. (fls. 17/18).

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julga-se a presente questão como base nos artigos 109 e 112 da Lei n.º 

6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil.

Postula a requerente que seja promovida a correção do erro existente no 

assento de nascimento de seu filho RENAN PERES ROTTA, em razão de 

ter equivocadamente constado “RENHAN PERES ROTTA”.

A documentação acostada aos autos comprova o equívoco mencionado 

na inicial, relativamente ao nome de seu filho.

 Nestes termos, possível a retificação, a teor do que estabelece a Lei de 

Registros Públicos:

"Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório".

Sobre o assunto, a jurisprudência é pacifica:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO 

PRENOME - ERRO DE GRAFIA - POSSIBILIDADE - ART. 58, DA LEI 6.015/73 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. É perfeitamente 

admissível a alteração do prenome lançado erroneamente pelo Oficial do 

Registro Público, nos termos do art. 58, da Lei 6.015/73, quando houver 

justificativa para tal alteração. (TJES - Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo, Número do Processo: 014019003053, Tipo do Recurso: Apelação 

Cível, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

24/4/2003, Data da Leitura: 29/5/2003, Desembargador Titular: MANOEL 

ALVES RABELO Desembargador Substituto: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 

Vara de Origem: COMARCA DE COLATINA).

À evidência, o registro público deve espelhar, ao máximo, a veracidade 

dos fatos vida, e, em sendo assim, a correção do erro quanto ao nome de 

seu filho apresenta-se completamente viável, e, por conseguinte, legal, 

dando ensejo à procedência da ação em tela.

ISTO POSTO, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC e art. 109 da Lei n.º 

6.015/73, e, consequentemente, determino a retificação do assento de 

nascimento do filho da requerente, para grafar como sendo RENAN PERES 

ROTTA.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil competente.

Sem custas e sem honorários, na forma da lei.

Adotadas as providências de praxe, arquive-se o feito com as cautelas 

legais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 137442 Nr: 8628-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCFC, CDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Direto Consensual, movida por RAYANNE 

CAROLINE FELIPES CARDOSO e CHARLEY DE ASSIS CARDOSO, ambos 

qualificados nos autos.

 Os requerentes alegam, em síntese, que contraíram matrimônio em 13 de 

abril de 2007, sob o regime de comunhão parcial de bens e desta união, 

adveio uma filha, a saber, CLARA EMANUELY FELIPES CARDOSO (d.n. 

10.06.2012). Alegaram que os bens já foram devidamente partilhados, e a 

requerente deseja voltar a usar o nome de solteira, qual seja: RAYANNE 

CAROLINE FELIPES.

 Dessa forma, por estarem de acordo quanto à guarda e alimentos da 

infante, requereram a homologação judicial e decretação do divórcio (fls. 

05/07).

Acostada à inicial, veio documentação pertinente (fls. 08/13).

Às fls. 15, o Ministério Público pugnou pela homologação do referido 

acordo, bem como pela decretação do divórcio.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

 Com o advento da Emenda Constitucional nº 66 de 13/06/2010, que 

alterou a redação do art. 226, § 6º da CF/88, não mais se exige a 

comprovação do lapso temporal para que seja efetivado o divórcio, 

bastando para tanto o simples requerimento de qualquer das partes e, em 

caso de conversão, apenas a comprovação da separação judicial, in 

verbis:

"Art. 226 - (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio."

 Assim, restando afastada a comprovação do decurso de lapso temporal, 

o pedido de divórcio formulado pelos requerentes deve ser acolhido.

 Nesse sentido é a orientação jurisprudencial, senão vejamos:

“DIVÓRCIO. TRANSCURSO LAPSO DE 02 ANOS. EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 66/2010. DERROGAÇÃO ART. 1.580 CC. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Mantém-se a sentença que homologou o 

divórcio consensual sem considerar a necessidade de transcurso do 

lapso de dois anos da separação de fato. A Emenda Constitucional n. 

66/2010 retirou do nosso ordenamento jurídico a exigência do transcurso 

do lapso de no mínimo 2 (dois) anos da separação de fato para requerer o 

divórcio. Sentença mantida. (TJRO; APL 0002176-78.2010.8.22.0012; Rel. 

Des. Sansão Saldanha; Julg. 15/02/2011; DJERO 25/02/2011; Pág. 76)

 De outro lado, verifico que se mostram regulares os termos da avença no 

que toca à prole.

 POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

que dispõe o artigo 226, § 6º, da CR/88 e, em consequência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal RAYANNE CAROLINE FELIPES CARDOSO e CHARLEY 

DE ASSIS CARDOSO. Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, HOMOLOGANDO os termos da avença 

entabulada na inicial, na forma do art. 269, III, do CPC.

Determino que a requerente volte a grafar seu nome como de solteira, a 

saber: RAYANNE CAROLINE FELIPES.

Sem custas, eis que os requerentes são beneficiários da assistência 

judiciária gratuita.

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação e após, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 122966 Nr: 5505-24.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRV, HLRV, LRVF, LFRV, MMRVR, ORV, 

JMPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para manifestar acerca da não citação dos Requeridos 

Helena Lúcia (61/v), Orlando Ribeiro (fls. 41/v) e José Mateus (fls. 41/v), 

conforme certidão negativa do senhor Oficial de Justiça, consignando 

prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 138382 Nr: 9256-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SIMONCELOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, 

JAMIL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Busca e Apreensão proposta pelas partes acima 

indicadas.

As partes informaram o acordo firmado e requerem a extinção do 

presente feito, desistindo do prazo recursal.

É o relatório. Decido.

Com efeito, homologo o presente acordo firmado, para os fins do artigo 

158, § único, do Código de Processo Civil.

Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil, com a consolidação definitiva 

da posse e propriedade do bem em favor do requerente.

Defiro a baixa do RENAJUD, caso este tenha sido realizado.

Após o pagamento das custas, dê-se baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo.

P.I.Cumpra-se

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 141042 Nr: 200-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO UNI PRIMAVERA, 

JOÃO SOUZA MACHADO, CLEUSIMAR RODRIGUES CARDOSO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro a liminar de despejo pleiteada na inicial, devendo o imóvel 

ser desocupado no prazo de 15 dias, nos termos da lei de Inquilinato n° 

11.112/09. Com isso, citem-se os requeridos para, no prazo legal, 

efetuarem o depósito do débito atualizado, independentemente de cálculo, 

incluídos as multas de 10% e juros moratórios de 1%, conforme 

estabelecido no contrato, além de custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o montante devido, nos termos do art. 62, II, da Lei 

11.112/09. Na hipótese de efetuada a purgação da mora, se o locador 

alegar, nos termos do inciso III do mesmo artigo, que a oferta não é integral 

e justificar a diferença, intime-se o locatário a complementar o depósito no 

prazo de 10 (dez) dias.Não complementado o depósito, a rescisão 

prosseguirá pela diferença apurada, podendo o locador levantar a quantia 

depositada (inciso IV do artigo 62).Outrossim, considerando que a parte 

autora, ofereceu o próprio bem imóvel, objeto da locação, em caução, 

então, determino a intimação da parte autora, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, colacione aos autos, a matrícula do imóvel dado em 

caução, para que, seja lavrado o termo de caução, e/ou preste caução no 

prazo de 05(cinco) dias consistente no valor de 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação da liminar.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Pva. do Leste/MT, 19 de janeiro de 2015. Viviane Brito Rebello 

IsernhagenJuíza de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 135339 Nr: 7045-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILSON CAETANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIRE AOZANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, a condição de pobreza e/ou necessidade afirmada no 

requerimento de pobreza pela parte embargante, não prospera, desta 

maneira, havendo indícios da capacidade financeira pela parte que pleiteia 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita, como no caso em comento, 

o indeferimento do pedido de assistência judiaria gratuita é medida que se 

impõe. Portanto, conheço dos embargos declaratórios em razão de sua 

tempestividade, entretanto, em seu mérito nego-lhe provimento. Por via de 

consequência, por ora, mantenho incólume os termos da decisão proferida 

no presente feito. 3.Com isso, determino que seja intimada a parte 

embargante, na pessoa de seu advogado, para que, tome conhecimento 

acerca do teor desta decisão, bem como, para que, no prazo de 10(dez) 

dias, realize o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção 

do feito.4.Ademais, compulsando detidamente a petição inicial dos 

embargos à execução, nota-se que, não foi requerido efeito suspensivo 

ao presente embargos, e, tendo em vista que o magistrado não pode 

conceder efeito suspensivo de oficio, em consonância com o art.739 , § 

1º , do CPC, então, o presente feito deve seguir seu trâmite normal, com o 

efetivo cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos de 

código n.133287, as fls.14.5.E mais, ressalta-se que, muito embora, haja 

pedido de revogação da liminar de despejo, o meio eleito não foi adequado, 

pois tal petitório deveria ocorrer em via recursal.6.Com o efetivo 

recolhimento das custas processuais, devidamente certificado pela 

gestora judiciária, determino a intimação da parte embargada, na pessoa 

de seu advogado, para que, no prazo de 15(quinze) dias, caso queira, 

apresente a sua resposta aos embargos (CPC, art.740). 7.Notifique-se a 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a ,  a c e r c a  d o  t e o r  d a  p r e s e n t e 

decisão.8.Cumpra-se,expedindo o necessário. Pva. do Leste/MT, 19 de 

janeiro de 2015. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 134191 Nr: 6142-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO, COSTA & 

VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI, Fábio Góes Cintra, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6142-38/2014 – CÓDIGO 134191

Vistos etc...

1.Diante do teor do petitório retro alinhavado pela parte requerida COSTA 

& VIEIRA LTDA, a qual requer que sejam ouvidas as eventuais propostas 

de seus clientes antes do fechamento da venda do algodão, bem como, o 

acompanhamento da comercialização do mesmo, então, defiro o 

postulado.

2.Assim, considerando que não haverá prejuízos para as partes, autorizo 
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que a parte requerida COSTA & VIEIRA LTDA, participe do procedimento 

de venda, inclusive com a apresentação de propostas para 

comercialização do algodão sequestrado, devendo o mesmo ser vendido a 

quem lhe ofertar melhor proposta, observando-se o valor praticado no 

mercado, conforme índices oficiais aplicáveis à qualidade do produto.

3.Outrossim, em que pese tenha sido designado oficial de justiça para 

acompanhar todo o procedimento da venda do algodão em pluma, contudo, 

em consonância com o principio da isonomia, determino a intimação da 

parte requerida COSTA & VIEIRA LTDA, para oferecer propostas de 

compra e acompanhar todo o processo de comercialização do algodão em 

litigio, contudo sem interferir nas decisões tomadas pela parte requerente, 

desde que, estas estejam em conformidade com a decisão anteriormente 

exarada no presente feito.

4.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Pva do Leste/MT, 16 de janeiro de 2015.

 Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 141015 Nr: 191-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE FATIMA TRIACCA FERRACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, condicionado a prestação de caução, DEFIRO a liminar de despejo 

pleiteada na inicial, devendo o imóvel ser desocupado no prazo de 15 dias, 

nos termos da lei de Inquilinato n° 12.112/09. Com isso, cite-se o requerido 

para, no prazo legal, efetuar o depósito do débito atualizado, 

independentemente de cálculo, incluídos as multas de 10% e juros 

moratórios de 1%, conforme estabelecido no contrato, além de custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o montante devido, nos 

termos do art. 62, II, da Lei 12.112/09. Na hipótese de efetuada a purgação 

da mora, se o locador alegar, nos termos do inciso III do mesmo artigo, que 

a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário a 

complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias.Não complementado o 

depósito, a rescisão prosseguirá pela diferença apurada, podendo o 

locador levantar a quantia depositada (inciso IV do artigo 62).Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Pva. do Leste/MT, 19 de janeiro de 2015. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Cod. Proc.: 126021 Nr: 8587-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILENE CRISTINA ELIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ELISA DA COSTA 

HOMERCHER

 PROCESSO 8587-63/2013 – CÓDIGO 126021

Vistos etc...

1.Compulsando detidamente os autos, e em consonância com o parecer 

do ministério público, então, defiro o pedido de levantamento de 50%

(cinquenta) por cento dos valores depositados em juízo, em favor de 

DILIENE CRISTINA ELIAS DE MORAIS, considerando que, foi reconhecida a 

união estável da aludida parte, com o de cujus RODRIGO CRUZ DE JESUS, 

sendo assim, determino a intimação da parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que, se manifeste nos autos, informando os dados 

bancários para levantamento dos valores.

2.Após, com a juntada dos referidos dados bancários aos autos, 

determino o levantamento de 50%(cinquenta) por cento, dos valores 

depositados em juízo, para tanto, expeça-se alvará judicial, para o efetivo 

cumprimento da presente decisão.

3.Contudo, no que tange ao restante dos valores depositados nos autos, 

os quais pertencem ao menor JOÃO PEDRO MORAIS DE JESUS, entendo 

que, o referido valor deverá permanecer depositado em juízo, sendo 

disponibilizado ao menor/requerente quando o mesmo atingir a maioridade, 

ou mediante expressa autorização judicial.

4.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Pva do Leste/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Viviane Brito Rebello Isernhagen

 Juíza de Direito em substituição legal.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 129158 Nr: 2006-95.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA de que deverá 

trazer suas testemunhas independente de intimação, para a audiência do 

dia 07/04/2015, às 17:30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 139689 Nr: 10087-33.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLI ILVANI WALECHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto etc.

1. Trata-se de ação previdenciária proposta com o fito de se conceder ao 

autor benefício por incapacidade laboral (auxilio doença) ou aposentadoria 

por invalidez c.c pedido de antecipação de tutela.

2. Neste Juízo de admissibilidade, não obstante a farta documentação que 

acompanha a inicial, o fato é que ao analisá-las detidamente, observa-se 

que o relatório médico de fl. 15, é de 2012, e o de fl. 14-v, esta sem data, 

portanto, se faz necessário para análise do pedido, relatório médico 

atualizado.

 3. Nessa senda, INTIME-SE o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emendar a inicial (art. 284 do CPC) colacionando documentação atualizada 

apta a demonstrar que as enfermidades apontadas comprometem 

sobremaneira o exercício de sua profissão.

4. Advirto que o não cumprimento da diligência no prazo assinalado 

ensejará, nos termos do artigo 284, parágrafo único do CPC o 

indeferimento da petição inicial.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140469 Nr: 10489-17.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DA SILVA CAVALCANTE TAFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140472 Nr: 10492-69.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140474 Nr: 10494-39.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUSA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140477 Nr: 10497-91.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140478 Nr: 10498-76.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140470 Nr: 10490-02.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140471 Nr: 10491-84.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 
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partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140475 Nr: 10495-24.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO REZENDE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 10519-52.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNIR DESENGRINI, ROSA SCHNEIDER, ANDREIA 

ZIMPEL PAZDZIORA, JOCIELI APARECIDA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelas autoras na petição 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se os autores e seu patrono.Defiro as prerrogativas do 

artigo 172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios 

da assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140516 Nr: 10520-37.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAIR DE FATIMA PEREIRA TANAKA, GIZELI DA 

COSTA LEÃO MENDES, LAURENI PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140517 Nr: 10521-22.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA PEREIRA, INA ONDINA 

AZEVEDO BAEZ DANTAS, LAURA SUELLEN RODRIGUES GASPAR 

FARIAS, RENATA DAS DORES SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136773 Nr: 8120-50.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BONFIM DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136778 Nr: 8125-72.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 137074 Nr: 8338-78.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 137927 Nr: 8966-67.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BELENTANI, SONIA DOS SANTOS PINHEIRO, 

IRTES TEREZINHA BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 139080 Nr: 9735-75.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALTER GOMES COSTA, DEISE DIAS, DANIELA 

VARGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136774 Nr: 8121-35.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOTILDE BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136776 Nr: 8123-05.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA HENRIQUE PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136777 Nr: 8124-87.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA NUNES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 8126-57.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 136781 Nr: 8127-42.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILENE DIEGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 8337-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA NEVES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 137929 Nr: 8968-37.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE TEREZINHA DA SILVA, ERMINIA CAROLINA 

BRESSAN, JOSIANE KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 138032 Nr: 9035-02.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140476 Nr: 10496-09.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MAISA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140479 Nr: 10499-61.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 
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CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140480 Nr: 10500-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140481 Nr: 10501-31.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRSE VILELA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 140473 Nr: 10493-54.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, EVANDRO SILVA 

SALVADOR, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 139534 Nr: 9982-56.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MAZZUTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 139533 Nr: 9981-71.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJIO SPELLMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MAZZUTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 139535 Nr: 9983-41.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MAZZUTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela, pela falta de 

comprovação de perigo de dano.Assim, cite-se o réu por mandado (art. 

222, “c”, do CPC) para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 

188 do CPC), ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora na petição 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (arts. 285 e 319 do 

CPC).Deixo de determinar o processamento da ação pelo rito sumário para 

possibilitar ampla cognição de matéria, além de não haver prejuízo às 

partes.Intime-se o autor e seu patrono.Defiro as prerrogativas do artigo 

172 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

assistência judiciária.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wandinelma Santos

 Cod. Proc.: 126431 Nr: 8989-47.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA, GISELE 

SORENSEN, MAURO PORTES JUNIOR, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 112735 Nr: 3266-81.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS DIAS

AUTOS Nº 3266-81.2012.811.0037 – COD. 112735

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

INTIMANDO: Réu(s): Reginaldo Alves Ferreira, Cpf: 846.575.023-87, Rg: 

82401697-1 SEJSP MA Filiação: Antonio Marques Ferreira e Maria Locimar 

Alves Gomes - Documento, data de nascimento: 08/06/1980, brasileiro(a), 

natural de Imperatriz-MA, convivente, operador de máquinas agrícolas, 

Endereço: Rua Cohab, N-752, Tel. 66-9983-4036, Bairro: Parque 

Castelândia I, Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima 

indicado(a), de conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a 

denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, CIENTIFICANDO-O(A) do inteiro teor da 

referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a 

acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao(à) 

acusado(a) se o(a) mesmo(a) possui advogado constituído. Em caso 

positivo, o advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o(a) 

denunciado(a) não possuindo condições financeiras para tanto, 

ser-lhes-á nomeado Defensor Dativo.

RESUMO DA INICIAL: No dia 27/11/2011, por volta das 16:45 horas, à Rua 

Ari Criff, B. São José, na cidade de Primavera do Leste/MT, o indiciado 

Reginaldo Alves Ferreira, conduzia uma moto sem habilitação, na via 

pública, gerando perigo de dano. Que na data, horário e local acima 

informados, o denunciado conduzia uma motocicleta, modelo Honda/Fan 

150, cor preta, placa NUA-2678 de Primavera do Leste/MT, quando se 

envolveu em um acidente automobilístico, onde atropelou o menor Nathan 

Cangussu Rodrigues. Diante dos fatos, a Policia Militar fora acionada a fim 

de lavrar boletim de acidente, sendo que neste momento foi constatado 

que o denunciado não possua habilitação. ´Que o denunciado não possuia 

Carteira Nacional de Habilitação top A, especifica para pilotar motociclos e 

motocicletas. Que a sua conduta gerou perigo de dano. Diante do exposto 

o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de REGINALDO 

ALVES FERREIRA, como incurso nas sanções do art 309, caput, da Lei nº 

9.503/97. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu___ 

Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário digitei.

Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2014.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 121299 Nr: 3799-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS SIMÃO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS DIAS

 AUTOS Nº 3799-06.2013.811.0037 – COD. 121299

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

INTIMANDO: Réu(s): Leonidas Simão de Sousa, Cpf: 653.188.116-04, Rg: 

2738138-2 SSP MT Filiação: Terencio Simão de Sousa e Aurora Simão de 

Sousa, data de nascimento: 05/05/1965, brasileiro(a), natural de 

Itiquira-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 26 de Dezembro, Qd. 03, 

Lote 01, Bairro: Santa Luzia, Cidade: Varzea Grande-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima 

indicado(a), de conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a 

denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, CIENTIFICANDO-O(A) do inteiro teor da 

referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a 

acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao(à) 

acusado(a) se o(a) mesmo(a) possui advogado constituído. Em caso 

positivo, o advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o(a) 

denunciado(a) não possuindo condições financeiras para tanto, 

ser-lhes-á nomeado Defensor Dativo.

RESUMO DA INICIAL: No dia 30/05/2013, por volta das 21h00min, no 

estabelecimento "Lanchonete Castelândia", localizada na Av. Inácio 

Castelli, Primavera do Leste/MT, o denunciado LEÔNIDAS SIMÃO DE 

SOUSA ofendeu a integridade corporal da vitima Zenaide Ferreira de 

Moraes, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza 

leve, conforme Auto de Prisão em flagrante de fls. 02/17-IP, bem como a 

ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Na ocasião, o denunciado 

adentrou no estabelecimento em que a vitima trabalha e, após proferir-lhe 

xingamentos, chamando-a de "vagabunda, sem vergonha", desferiu-lhe 

um soco na boca e a ameaçou de morte caso fosse preso. Ainda, o 

denunciado jogou um copo de cerveja no rosto da vitima. A Policia Militar 

foi acionada e conduziu o denunciado para a Delegacia de Policia. Diante 

do exposto o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de 

LEÔNIDAS SIMÃO DE SOUSA, como incurso nas sanções do art 129, § 9º, 

c.c. o art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da 

Lei nº 11.340/06. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu___ 

Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário digitei.

Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2014.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 7843-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS DIAS

AUTOS Nº 7843-39.2011.811.0037 – COD. 108660

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

INTIMANDO: Réu(s): Franciano de Almeida Ferreira Filiação: Francisco 

Paulino Ferreira e Angelina Ferreira, data de nascimento: 17/06/1985, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua Generoso, N-154, Tel. 3498-9432 e 3498-5775, Bairro: 

Cond. Cristo Rei, Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima 

indicado(a), de conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a 

denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, CIENTIFICANDO-O(A) do inteiro teor da 

referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a 

acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao(à) 

acusado(a) se o(a) mesmo(a) possui advogado constituído. Em caso 

positivo, o advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o(a) 

denunciado(a) não possuindo condições financeiras para tanto, 

ser-lhes-á nomeado Defensor Dativo.

RESUMO DA INICIAL: No dia 21/01/2011, por volta das 16:00 horas, em um 

bar localizado na Av. Belo Horizonte, B. Centro-leste, Primavera do 

Leste/MT, o denunciado Franciano Almeida Ferreira, desacatou 

funcionário público no exercício de suas funções. Apurou-se: Que na data 

e horário supramencionados, o denunciado, Francisco Almeida Ferreira, 

estava em um bar, quando a vitima, o fiscal municipal Cilineu Nunes de 

Moraes chegou até o local a fim de atender uma ocorr~encia, momento 

oportuno em que o denunciado, começou a descatá-lo, o afrontando, 

desprezando, menoscabando, vexando e desrespeitando-o, utilizando-se 

de empurrões para ofender a vitima. Que assim agindo, o denunciado 

praticou o delito tipificado no art. 331 do Código Penal. Diante do exposto, 

o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de FRANCIANO 

ALMEIDA FERREIRA, como incurso nas sanções do art 331 do Código 

Penal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu___ 

Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário digitei.

Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2014.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 1150-10.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS DIAS

 AUTOS Nº 1150-10.2009.811.0037 – COD. 61332

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

RÉU(S): MAURÍLIO PEREIRA DA CRUZ

INTIMANDO: Réu(s): Maurílio Pereira da Cruz, Rg: 1640455-6 SSP MT 

Filiação: José Domingos Pereira Cruz e Iraci Pereira Cruz, data de 

nascimento: 07/01/1985, brasileiro(a), natural de Nova brasilândia-MT, 

solteiro(a), pintor, Endereço: Rua B, S/nº, Tel. 66-3385-1519, Bairro: 

Indefinido, Cidade: Nova Brasilândia-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima 

indicado(a), de conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a 

denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, CIENTIFICANDO-O(A) do inteiro teor da 

referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a 

acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao(à) 

acusado(a) se o(a) mesmo(a) possui advogado constituído. Em caso 

positivo, o advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o(a) 

denunciado(a) não possuindo condições financeiras para tanto, 

ser-lhes-á nomeado Defensor Dativo.

RESUMO DA INICIAL: No dia 31/12/2008, por volta das 18:00 horas, no 

estabeleciemnto coemrcial denominado "One Store", localizado na Rua 

Piracicaba, nº 1050, centro, Primavera do Leste/MT, o denunciado 

MAURILIO PEREIRA DA CRUZ, subtraiu, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça e violência, com emprego de arma de fogo, coisa alheia 

movel, consistente no valor de R$ 120,00(cento e vinte reais), em 

cheques, pertencente à vitima Ivana Barbieri Zanatta, prorpietária do 

mencionado comércio. Apurou-se: Que na data e local dos fatos, o 

denunciado adentrou no referido etabelecimento se passando por cliente, 

momento em que na posse de uma arma de fogo anunciou o assalto, 

subtraindo R$ 120,00(cento e vinte reais), em cheques do caixa da 

empresa e valores em dinheiro. Que a vitima descreveu as características 

do autor e posteriormente o reconheceu nos autos de reconhecimento. 

Que no mesmo sentido várias testemunhas reconheceram o denunciado 

como autor do crime. fls. 08/16. Diante do exposto o Ministério Público 

oferece DENUNCIA em desfavor de MAURILIO PEREIRA DA CRUZ, como 

incurso nas sanções do art 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu___ Idelbrando Silva de 

Oliveira, Técnico Judiciário digitei.

Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2014.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 73058 Nr: 5380-61.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LEMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS DIAS

 AUTOS Nº 5380-61.2010.811.0037 – COD. 73058

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

INTIMANDO: Réu(s): Daniel Lemes Pereira, Cpf: 570.035.301-63, Rg: 

962108 SSP MT Filiação: Francisco Pereira e Egina Lemes Pereira(com 

Documento), data de nascimento: 02/11/1974, brasileiro(a), natural de 

Mandaguari-PR, casado(a), gerente de fazenda, torneiro mecânico, 

Endereço: Rua e Nº 155, Quadra 04 Lote 08, Bairro: Distrito Industrial, Tel. 

9994-2335, Cidade: Primavera do Leste-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

 FINALIDADE: FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima 

indicado(a), de conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a 

denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, CIENTIFICANDO-O(A) do inteiro teor da 

referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a 

acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar ao(à) 

acusado(a) se o(a) mesmo(a) possui advogado constituído. Em caso 

positivo, o advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o(a) 

denunciado(a) não possuindo condições financeiras para tanto, 

ser-lhes-á nomeado Defensor Dativo.
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RESUMO DA INICIAL: No dia 17/03/2010, por volta das 14:00 horas, na 

residência localizada na Fazenda Tetéia, zona rural, MT-130, no Km-12, 

Primavera do Leste/MT, DANIEL LEMES PEREIRA, consciente e 

dolosamente, guardou e ocultou 02 (duas) armas de fogo, quais sejam, 01 

(uma) espingarda, calibre 22 mm, da marca Rugger, e 01 (uma) 

espingarda, calibre 22 mm, da marca Marlin, e ainda, 17 (dezessete) 

munições intactas do calibre 22 mm (vinte e dois), e 10 (dez) munições 

intactas do calibre 22 mm (vinte e dois), de modelo mais cumprido, todos 

de uso permitido, sem a autorização e em desacordo com determinação 

legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls.11-IP 

e Laudo Pericial Criminal de fls. 44/50-IP. Consoante o apurado no incluso 

caderno informativo, na data e hora descritas no parágrafo anterior, a 

Policia Judiciária Civil desta cidade, de posse de Mandado de Busca e 

Apreensão, empreendeu diligências até a residência do denunciado Daniel 

Lemes Pereira, localizada na Fazenda Tetéia, zona rual, MT-130, no 

Km-12, desta cidade, comfito de dar cumprimento ao mesmo. Diante do 

exposto o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de DANIEL 

LEMES PEREIRA, como incurso nas sanções do art 14, caput, da Lei nº 

10.826/03. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu___ 

Idelbrando Silva de Oliveira, Técnico Judiciário digitei.

Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2014.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121299 Nr: 3799-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS SIMÃO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 Destarte, recebe-se a denúncia ofertada, nos termos em que fora posta, 

mormente porque preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP. Insta 

salientar que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), o que evidencia que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado, 

com a garantia do devido processo legal. Providencie(m)-se a citação 

do(s) acusado(s) para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda(m), por 

escrito, a acusação. Consigne-se no mandado de citação que o Sr. Oficial 

de Justiça indague ao(s) denunciado(s), que será(ao) citado(s) por 

mandado, se possui(em) advogado constituído, e caso não possua(m), se 

tem condições de constituir advogado, devendo tudo ser certificado. 

Após, com o mandado já juntado ao processo, o Sr. Gestor Judiciário 

deverá observar a certidão do Oficial de Justiça e, não tendo o(s) 

acusado(s) advogado constituído e nem condição de constituir um, deverá 

proceder à intimação do Defensor Público, a fim de que possa 

acompanhar o(s) acusado(s) em todos os termos do processo, 

apresentar defesa preliminar, pedidos de liberdade e acompanhamento 

nas audiência, alegações finais e eventual recurso. Apresentada a defesa 

e sendo arguido preliminar ou apresentado documentos, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação (art. 409, do CPP). O Estado-juiz 

defere os requerimentos ministeriais. Cite(m)-se. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 7843-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7843-39.2011.811.0037 código 108660

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

RÉU(S): FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA

INTIMANDO: Réu Franciano de Almeida Ferreira Filiação: Francisco Paulino 

Ferreira e Angelina Ferreira, data de nascimento: 17/06/1985, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua 

Damasco, 72, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a,s) denunciado(a,s) acima indicado(a,s), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia a 

seguir resumida, CIENTIFICANDO-O(A,S) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder(em) a acusação, por escrito.

RESUMO DA INICIAL: Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso Denuncia a Vossa Excelência Francisco Almeida Ferreira, 

como incurso nas penas do Art. 311, do Código Penal, requerendo, após 

recebida a denúncia, o prosseguimento dos demais atos processuais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Acolho a manifestação do Ministério Público 

de fls. 30, pelos seus próprios fundamentos. Considerando que já existe 

denúncia oferecida, e como o réu. Cite-se o denunciado para responder a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 11 de abril de 2014.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112735 Nr: 3266-81.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça e Ordens de Serviço n° 01, 02, 03, 04-2009 e 01-2013, Desta 

Vara, remeto estes autos mediante carga fora da Secretaria da Vara ao 

Ministério Público, mormente certidão de p. 46.

Primavera do Leste-MT, 13 de outubro de 2014.

Neuza Mariana H. L Borges

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121325 Nr: 3825-04.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAMBUI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 (...)O Estado-juiz defere os requerimentos ministeriais.Atendendo ao 

Principio da Celeridade Processual, Eficiência e Economia Processual, 

designa-se desde já audiência de instrução para o dia 10/06/2015, às 

15h30min.Caso a testemunha resida em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para sua oitiva.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se com a máxima 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Almir Barbosa Santos

 Cod. Proc.: 108660 Nr: 7843-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 

04-09, Desta Vara, impulsiono estes autos para seja cumprido a cota do 

Ministério Público, seja o acusado citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2014.

Neuza Marina H. L. Borges

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Almir Barbosa Santos

 Cod. Proc.: 121299 Nr: 3799-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS SIMÃO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 

04-09, Desta Vara, impulsiono estes autos para seja cumprido a cota do 

Ministério Público, seja o acusado citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2014.

Neuza Marina H. L. Borges

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Almir Barbosa Santos

 Cod. Proc.: 112735 Nr: 3266-81.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 

04-09, Desta Vara, impulsiono estes autos para seja cumprido a cota do 

Ministério Público, seja o acusado citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 04 de dezembro de 2014.

Neuza Marina H. L. Borges

Estagiária de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86575 Nr: 6029-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA, JFDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL

 Vistos etc.

Considerando que o executado, devidamente citado, não efetuou o 

pagamento voluntariamente, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 655-A, do CPC.

Efetive-se o bloqueio de contas do requerido através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado. Junte-se aos autos cópia da operação.

Efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo 

legal – 15 dias (art. 738, do CPC).

Apresentados embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em 10 dias.

 Caso não localizados bens penhoráveis, manifeste-se o exequente, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86575 Nr: 6029-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE ALMEIDA, JOECI FATIMA DA 

SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 475-J, § 1º do CPC, procedo a 

intimação do Executado da penhora on line realizada nos presentes autos, 

no valor de R$ 644,26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107908 Nr: 441-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BRITO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107908 Nr: 441-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BRITO NASCIMENTO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

269, inc. I, do CPC, determinando a retificação do quadro geral de 

credores da requerida para que passe a constar como crédito do autor o 

valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste 

comando judicial, excluindo-se os valores relativos a INSS, honorários, 

custas, com espeque no artigo 475-b, §3º, do CPC, o qual deverá ser 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do 

artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a partir de então 

os termos estabelecidos no plano de recuperação judicial.Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, deixando, contudo, de 

condenar em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da 

Lei 11.101/2005.Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, intime-se o 

Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, providenciando a 

publicação de novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta 
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decisão.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92926 Nr: 4481-83.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANIEL DUARTE, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

269, inc. I, do CPC, determinando a retificação do quadro geral de 

credores da requerida para que passe a constar como crédito do autor o 

valor a ser apurado pelo contador judicial, excluindo os valores referentes 

a INSS, custas processuais e honorários indicados na certidão de fl. 11, 

na forma indicada neste comando judicial, com espeque no artigo 475-b, 

§3º, do CPC, o qual deverá ser atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, 

devendo ser observados a partir de então os termos estabelecidos no 

plano de recuperação judicial.Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.Transitada 

em julgado, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos 

moldes da sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, 

sob pena de preclusão.Após, intime-se o Administrador Judicial a, 

transitada em julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 

22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO 

GERAL DE CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de 

inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 110742 Nr: 2906-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMAR MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON

 Sendo assim, considerando que o embargante manifestou-se contrário a 

extinção da execução (fls. 161), dou regular prosseguimento ao feito, 

ressalvando, no entanto, que serão analisadas somente as questões 

meritórias, ficando prejudicadas as questões processuais que visavam a 

extinção da execução sem resolução de mérito, eis que tal extinção 

operou-se nesta data.Ante o teor da certidão de fls. 128, fica prejudicada 

a preliminar de intempestividade dos embargos.No mais, intime-se o 

embargante para, no prazo de cinco dias proceder com o necessário 

(recolhimento de diligência) para cumprimento do mandado de citação de 

fl. 122.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1495-59.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BOFF DALMOLIN, 

HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO, 

Kleyton P. de Oliveira

 Vistos etc.

 A desistência da execução é “faculdade” do credor, nos termos do artigo 

569, caput, do CPC.

Sobre a possibilidade de desistência da execução embargada, vejamos:

“Ao contrário do que acontece com o processo de conhecimento, no 

processo de execução objetiva-se apenas a satisfação do interesse do 

exequente. (...) Daí a diferença entre a desistência no âmbito da cognição 

(que depende do consentimento do adversário) e a desistência no âmbito 

da execução (que não depende do beneplácito do executado, que será 

sempre beneficiado com o pedido do exequente). A redação dos 

parágrafos do dispositivo legal enfocado, porém, parecem depor contra o 

que se disse antes. (...) mas é possível deduzir do artigo sob comentário 

seu sentido técnico mais apurado, eis que os parágrafos confundem a 

extinção da execução (o que em hipótese alguma está sujeito ao 

consentimento do devedor) e a extinção dos embargos (que 

eventualmente podem sobreviver autonomamente, apesar da extinção da 

execução)”. MARCATO, Antônio Carlos (coord.) – Código de Processo 

Civil Interpretado. 1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 1.680/1.681.

Sendo assim, considerando o pedido de desistência de fls. 139-140 e, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 267, inciso VIII, do mesmo Codex.

Custas pelo desistente.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.C.

Em homenagem ao princípio da causalidade condeno o exequente no 

pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00, nos 

termos do artigo 20, §3º, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92928 Nr: 4483-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DUARTE DE MORAIS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, extinguindo o 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, inc. I, do 

CPC.Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, verbas que ficam 

suspensas, nos termos do artigo 12, da LAJ.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103446 Nr: 6456-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CLEMENTINO DE AMARÕES - ESPÓLIO, 

RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR, VANUZA SAGAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS, EUCLIDES RIBEIRO JUNIOR, FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

269, inc. I, do CPC, determinando a retificação do quadro geral de 

credores da requerida para que passe a constar como crédito do autor o 

valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste 

comando judicial, exluíndo-se valores referentes a INSS e custas 

processuais, com espeque no artigo 475-b, §3º, do CPC, o qual deverá 

ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do 

artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a partir de então 

os termos estabelecidos no plano de recuperação judicial.Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, deixando, contudo, de 

condenar em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da 
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Lei 11.101/2005.Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, intime-se o 

Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, providenciando a 

publicação de novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta 

decisão.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 58374 Nr: 1815-80.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA LUCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDAMAR DA SILVA DE OLIVEIRA, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE

 Vistos etc.

 Considerando que resta pendente neste feito a oitiva das testemunhas 

arroladas à fl. 80, redesigno a audiência de instrução e julgamento de fl. 

82, visto que restou frustrada consoante termo de audiência de fl. 90, 

para o dia 10 DE JUNHO DE 2015, ÀS 13 HORAS.

Sem prejuízo, intime-se a autora a esclarecer e, se for o caso, abarcar ao 

feito os litisconsortes necessários, demais possuidores mencionados às 

fls. 09 (“tendo alienado a posse do imóvel a terceiros”), 35 e 64, no prazo 

de 10 dias, vez que imprescindível à sentença de mérito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 12217 Nr: 1391-53.2001.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSOL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER CLIMA COMÉRCIO DE 

CLIMATIZADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO CORRELATA 

(CÓD. 9055), com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, 

do CPC.Condeno a embargada nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% 

sobre o valor da causa.Traslade-se cópia da sentença para a execução 

apensa – autos cód. 9055.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 28208 Nr: 2668-65.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO, CLAUDETE TERESINHA 

TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO, RODRIGO JUSFREDO SIMÕES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO, ELISANDRA BERTUOL, NEVIO MANFIO

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca dos pleitos de fls. 188-197 e 200/201, 

no prazo de 10 dias, mesmo prazo em que deverá requerer o que de 

direito.

Caso haja concordância, proceda-se ao desentranhamento dos originais e 

os entregue ao subscritor, mantendo-se cópia nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81221 Nr: 294-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Se no prazo (certifique-se), recebo os recursos de apelação de fls. 

128-149 e 186-204 nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).

Intimem-se os recorridos a, querendo, apresentarem contrarrazões, no 

prazo legal.

 Após, certifique-se e remetam-se os presentes autos à Egrégia Corte.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 5744-24.2010.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA

 Vistos etc.

Se no prazo (certifique-se), recebo o recurso de apelação de fls. 83-101 

nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).

Intimem-se os recorridos a, querendo, apresentarem contrarrazões, no 

prazo legal.

 Após, certifique-se e remetam-se os presentes autos à Egrégia Corte.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108555 Nr: 1049-85.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZENS GERAIS PORTÃO LTDA, INCOGRAIN 

AGROCOMERCIAL E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALANÇAS CONCEITO COMERCIO E 

ASSISTENCIA TECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo n° 108555

Vistos etc.

Ante o pleito de fls. 195, SUSPENDO O PROCESSO PELO PRAZO DE 90 

DIAS, nos termos do art. 265, inc. II, do CPC, devendo o requerido, 

contudo, anexar os atos constitutivos da empresa, no prazo de 10 dias, 

condicionando tal situação à validade da presente decisão.

Transcorrido o prazo de 90 dias, manifestem-se as partes.

Às providências.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2015.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito em substituição legal

4ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 41169 Nr: 3993-07.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIMPLICIO JOSE WORST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVO BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER

 (...)defiro o pedido de penhora “online” postulado às fls. 82-84, no 

montante de R$ 29.436,12 (vinte e nove mil quatrocentos e trinta e seis 

reais e doze centavos).II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 655-A do CPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os 

seguintes comandos: a) a partir deste momento, até o processamento 

completo da ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer 

em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, item 2.19.1.3); b) 

havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, item 2.19.1.4), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4).III – (...).IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 655 do CPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora.V – Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte exeqüente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º).(...).VIII – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 45664 Nr: 2588-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELCI FUCKS SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do CPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

Cumprida a diligência acima e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 23865 Nr: 2084-37.2001.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONSALO AIRTON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, 

IONARA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA, LUCIANA ALCÂNTARA, MARCELO FRAGA DE MELLO

 (...) defiro o pedido de penhora “online” postulado às fls. 171-175, no 

montante de R$ 39.194,09 (trinta e nove mil cento e noventa e quatro reais 

e nove centavos).(...) c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do 

CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.VII- Exitosa a penhora “online”, retornem os autos 

para designação de audiência.VIII – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 42361 Nr: 2499-49.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADEU DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO, CLEUSA PEREIRA BRAGA, OSVALDO PEREIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - Defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 132-133, no 

montante de R$36.415,15 (trinta e seis mil quatrocentos e quinze reais e 

quinze centavos) (...) c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do 

CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI- Exitosa a 

penhora “online”, retornem os autos para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 2110-54.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLESSO & KOHTS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se conforme requerido às fls. 70-71, com a expedição do 

necessário.

Não obstante, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 

655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.

Cumprida a diligência acima e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 395-74.2009.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA APARECIDA ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 47-48, no 

montante de R$160,09 (cento e sessenta reais e onze centavos), 

conforme cálculo de atualização que segue em anexo a esta decisão(...)c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 3578-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line”, no montante de R$ 1.816,69 (um 

mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), conforme 

cálculo de atualização acostado à fl. 169.II - A penhora será processada 

em conformidade com o art. 655-A do CPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: (...) c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, “c” 

anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do CPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 4550-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUIBRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, ELVIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - Defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 97-98, no 

montante de R$31.086,79 (trinta e um mil e oitenta reais e setenta e nove 

centavos).II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

655-A do CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: (...)c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do 

CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI- Exitosa a 

penhora “online”, retornem os autos para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 35413 Nr: 4547-73.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUIBRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, ELVIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - Defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 101-102, no 

montante de R$31.609,72 (trinta e um mil seiscentos e nove reais e 

setenta e dois centavos).II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 655-A do CPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os 

seguintes comandos: (...)c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, 

o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do 

CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 
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para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI- Exitosa a 

penhora “online”, retornem os autos para designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 25272 Nr: 2912-96.2002.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSIMAR JOSÉ GIANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 128, no montante 

de R$4.351,60 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta 

centavos), conforme cálculo de atualização da fl. 124.II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 655-A do CPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: (...)c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, “c” 

anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do CPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 44928 Nr: 1862-25.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILO ANDREGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, EDILBERTO BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN

 I - Defiro o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 109, no montante de 

R$27.405,71 (vinte e sete mil quatrocentos e cinco reais e setenta e um 

centavos), conforme cálculo de atualização da fl. 110.

II - A penhora será processada em conformidade com o art. 655-A do 

CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 

2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) 

a partir deste momento, até o processamento completo da ordem de 

bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes (CNGC, item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (CNGC, item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, “c” 

anterior.

IV - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 23343 Nr: 2309-52.2004.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVANE DALSÓQUIO

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 140, no montante 

de R$13.336,33 (treze mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e três 

centavos), conforme cálculo de atualização da fl. 139.II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 655-A do CPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: (...)c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, “c” 

anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do CPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 44151 Nr: 1248-20.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDRE LUCIANO SCHEFFER ou WANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO TAIGUARA WENGRAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pedido de penhora “online” postulado às fls. 44-45, no 

montante de R$ 9.098,62 (nove mil e noventa e oito reais e sessenta e 

dois centavos).II - A penhora será processada em conformidade com o 

art. 655-A do CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: (...) c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 
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justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 655 do 

CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.VII- Exitosa a penhora “online”, retornem os autos 

para designação de audiência.VIII – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 4163-47.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PEDRO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) defiro o pedido de penhora “online” postulado à fl. 108, no montante 

de R$ 14.301,07 (quatorze mil trezentos e um reais e sete centavos), 

conforme cálculo de atualização juntada à fl. 95.II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 655-A do CPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: (...) c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.VII- Exitosa a penhora “online”, retornem os autos 

para designação de audiência.VIII – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 31691 Nr: 874-72.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZORDAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUES DA SILVA Espólio, 

LUCIANA VARGAS LOZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) defiro o pedido de penhora “online” postulado à fl. 88, no montante de 

R$ 17.988,00 (dezessete mil novecentos e oitenta e oito reais), conforme 

cálculo de atualização juntado à fl. 51.II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 655-A do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: (...)c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.VII- Exitosa a penhora “online”, retornem os autos 

para designação de audiência.VIII – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 36474 Nr: 5568-84.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, J.O. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, JOÃO BATISTA COUTO, 

ADRIANE APARECIDA COUTO ou ADRIANA APARECIDA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER, 

MARCELO DA PIEVE, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 744-745, no 

montante de R$9.296,63 (nove mil duzentos e noventa e seis reais e 

sessenta e três centavos), conforme cálculo de atualização da fl. 145.II - 

A penhora será processada em conformidade com o art. 655-A do CPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: (...)c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, retorne o feito concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 26176 Nr: 738-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GRAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 91-92, no 

montante de R$ 5.860,16 (cinco mil oitocentos e sessenta reais e 
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dezesseis centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 95.II 

- A penhora será processada em conformidade com o art. 655-A do CPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos(...)c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 26175 Nr: 737-27.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRÉ GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 144, no montante 

de R$ 14.466,15 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e 

quinze centavos), conforme cálculo de atualização que segue anexo a 

esta decisão.II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

655-A do CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: (...) c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 655 do CPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora.V – Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, retorne o feito 

concluso.VI – A teor do disposto no art. 659, §4º, do CPC, compete à parte 

exequente providenciar a averbação de penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis, razão pela qual fica indeferida a pretensão às 

expensas deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 23839 Nr: 2031-56.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO SEGALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pedido de penhora “online” postulado às fls. 129-130, no 

montante de R$ 42.795,10 (quarenta e dois mil setecentos e noventa e 

cinco reais e dez centavos).II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 655-A do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: (...)c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, item 2.19.4).III – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 655 do CPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exeqüente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados à presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima.VII- Exitosa a penhora “online”, retornem os autos 

para designação de audiência.VIII – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 396-59.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANDA DO VALE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN, LARISSA INÁ 

GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN

 (...)defiro o pedido de penhora “on-line” postulado às fls.76-77, no 

montante de R$ 5.896,42 (cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e 

quarenta e dois centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 

78.II - A penhora será processada em conformidade com o art. 655-A do 

CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 

2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: 

(...)c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido 

pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (CNGC, item 

2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.III – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.IV - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 655 do CPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora.V – Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte exeqüente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º).VI – Desde logo, determino que os protocolos 

referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por 

mim, sejam anexados à presente decisão, remetendo-se os autos na 

sequência à Secretaria, para observância das determinações acima.
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5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 121001 Nr: 9949-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JHONES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA

 A prisão preventiva, de acordo com interpretação comprometida com 

perfil constitucional, como medida extrema, somente pode ser decretada 

se evidenciada sua rigorosa imprescindibilidade, lastreada em motivos 

concretos indicativos da necessidade da segregação. Todavia, 

determinada a imposição da prisão preventiva, para que se mostre viável a 

revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a 

existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a 

conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a 

manutenção da segregação cautelar do indivíduo restaram superados por 

posteriores modificações no contexto estabelecido [cf.: STJ, HC 

167.121/RJ, 6.º Turma, Rel.: Vasco Della Giustina, j. 19/05/2011], a ponto 

de que “não pode, outro Juiz de mesma hierarquia, sem o surgimento de 

fato novo, revogar a decisão anterior” [TJRS, RSE n.º 70045691466, 3.ª 

Câmara Criminal, Rel.: Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 01/03/2012]. Inteligência 

do conteúdo normativo do art. 316 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a 

capacidade de demonstrar que os motivos, que lastrearam a decretação 

da prisão cautelar do requerido, tenham sido superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a 

base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram 

de sustentáculo à manutenção do réu em regime de segregação cautelar 

(sob o pretexto de salvaguardar a ordem pública, que na situação 

hipotética corresponde à gravidade do delito e ao risco concreto de 

reiteração de condutas criminosas), até o presente momento, manteve-se 

íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por 

relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a 

respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter 

residência fixa, bons antecedentes e atividade laboral regular, só por si, 

não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, 

máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a 

salvaguardar a ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).

Por conseguinte, partindo da premissa de que a conjuntura fática que 

alicerçou a decisão judicial que deliberou por homologar a prisão em 

flagrante e convertê-la em prisão preventiva permaneceu incólume, sem 

que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, 

impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação do acusado em 

regime de segregação cautelar.

INDEFIRO, portanto, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

indiciado Cristian Jhones Rodrigues.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36645 Nr: 5707-36.2006.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WASNIESKI

 Cuida-se de INQUÉRITO POLICIAL que visa a apurar a prática das 

infrações penais descritas no art. 121, § 3º do Código Penal e art. 14 da 

Lei n.º 10.826/2003 em que figura como indiciado Neri Rodrigues da Silva e 

art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 em que figura como indiciado Rogério Fuhr.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

1. Da extinção da punibilidade pela incidência de prescrição.

Primeiramente, incumbe-me registrar, de antemão, que o requerido, em 

função da acusação da prática da conduta delineada no: a) art. 121, § 3º 

do Código Penal, pode ser submetido, no seu estado potencial, a pena 

privativa de liberdade equivalente a 03 (três) anos de detenção, e b) art. 

14 da Lei n.º 10.826/2003, pode ser submetido, no seu estado potencial, a 

pena privativa de liberdade equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão, 

levando-se por linha de estima a sanção penal no seu grau máximo de 

extensão.

Pois bem, partindo de tais premissas de ordem fática, observa-se que o 

lapso prescricional teve início com o advento da consumação do delito [art. 

111, inciso I do Código Penal], marco temporal em que a conduta típica 

aperfeiçoou-se, em 24 de outubro de 2006. Considerando como limite o 

patamar da sanção penal concretamente cominada, infere-se que o 

Estado teria o lapso temporal de 08 (oito) anos para processar e condenar 

o acusado, nos termos do art. 109, inciso IV do Código Penal.

Logo, a guisa de conclusão, em face da circunstância de que entre a data 

da ocorrência do crime — momento processual que se aperfeiçoou em 24 

de outubro de 2006 (‘Vide’ fl. 02 dos autos) — e até a presente data já se 

passaram mais de 08 (oito) anos, ultrapassando o prazo prescricional 

previsto no art. 109, inciso IV do Código Penal, sem que tenha incidido 

quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, 

tenho que se afigura imperiosa a declaração da extinção da punibilidade 

do réu, pela incidência da prescrição.

Assim, da forma que se apresenta a situação, solução outra não há, que 

não o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, 

de sorte que, a extinção do processo se afigura medida que sobressai.

2. Da extinção da punibilidade pela morte do agente.

Consoante se extrai dos autos, em razão de expressa menção acerca da 

morte do acusado Rogério Fuhr, fato este que vem atestado através da 

respectiva Certidão de Óbito carreada aos autos na fl. 85 dos autos, 

considero que a declaração da extinção da punibilidade, relativamente ao 

presente processo penal, é medida que sobressai.

Ante o exposto:

a) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de Neri Rodrigues da 

Silva, devidamente qualificado nos autos, em virtude de ter-se operado a 

prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o que faço com fundamento 

no art. 107, inciso IV c/c o art. 109 ‘caput’ e inciso IV, ambos do Código 

Penal.

b) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de Rogério Fuhr, 

devidamente qualificado nos autos, relativamente à prática do delito 

descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, fazendo-o com fundamento nas 

disposições previstas no bojo dos art. 107, inciso I do Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino que 

o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100808 Nr: 3617-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 
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NETO

 Cuida-se de AÇÃO PENAL que visa a apurar a prática do delito previsto 

no art. 311 do Código Penal, em que figura como requerido Cleomi Miguel 

de Oliveira, sob a acusação, de fundo fático, de que, na data de 30 de 

janeiro de 2013, o requerido teria empreendido esforços com o objetivo de 

adulterar sinal identificador do veículo VW Saveiro, cor prata, ano 

2004/2005, placa KAD-0428.

A denúncia foi recebida em data de 20/09/2013 (‘Vide’ fl. 100/101 dos 

autos).

Foi providenciada a citação do réu (‘Vide’ fls. 116/117 dos autos). Através 

de seu defensor, o requerido apresentou resposta à acusação (‘Vide’ fls. 

118/121 dos autos). Designada audiência de instrução, foi procedida à 

inquirição de quatro testemunhas (‘Vide’ fls. 156/162 dos autos). Mediante 

expedição de cartas precatórias foi procedida a oitiva de duas 

testemunhas (‘Vide’ fls. 166/168 e 171/172 dos autos).

 Encerrada a instrução criminal, ambas as partes formularam alegações 

finais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a 

capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o acusado 

tenha desenvolvido postura com o objetivo de realizar adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor. Esquadrinhando, de maneira minuciosa, 

as nuances que circundaram os eventos, denota-se que se interpôs, 

apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de o réu 

ter qualquer parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na 

proposta acusatória. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol 

de tais assertivas.

Em um primeiro ponto de vista, incumbe-me trazer à baila, por relevante, 

que ao esquadrinhar o contingente probatório produzido no processo, 

desponta a conclusão de que não foi produzido qualquer elemento 

cognitivo que detenha a capacidade de demonstrar, com segurança 

categórica, que o réu tenha obrado com o propósito de realizar 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Efetivamente, do 

confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em evidência 

por parte de Jaconias Antonio de Oliveira, Antonio Marcos Ferreira, Edson 

Pereira Liz, Marcelo Silva e Rodrigo Gabe Américo (‘Vide’ o conteúdo dos 

expedientes e do CD-ROM juntados nas fls. 158/160, 162, 167/168 e 

171/172 dos autos), deflui-se a presença de certas inconsistências e 

pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade) e 

não traduzem, de forma exata e precisa, que o réu tenha realizado a ação 

criminosa, visto que não presenciaram o exato instante da 

suposta/possível consumação do evento delituoso e, ao mesmo tempo, 

também não relatam que o réu, direta ou indiretamente, tenha adulterado 

sinal identificador de veículo automotor.

 Em síntese: em nenhum momento, qualquer uma das testemunhas 

inquiridas deixou perceptível, com grau um mínimo de confiabilidade, que o 

requerido tivesse, direta ou indiretamente, qualquer parcela de 

contribuição nos fatos e que, por via de conseqüência, estivesse incluído 

no rol dos possíveis indivíduos que teriam protagonizado/deflagrado a 

ação criminosa.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, o repertório de 

provas engendrado no processo afigura-se extremamente frágil e 

precário e, exatamente porque não transcende esta concepção de idéias, 

não dinamiza, de modo indiscutível, no hermeneuta a segurança 

necessária que serve de lastro para a prolação de decreto condenatório.

Em um segundo quadrante, traz-se à baila a circunstância de que a 

interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao 

princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus 

consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e 

do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do 

Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto 

n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no 

art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, 

§ 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se 

operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos 

interesses do réu, de tal sorte que, em se interpondo dúvida 

instransponível quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, 

deve ser dissolvida em favor do acusado.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de idéias, partindo do 

pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos 

não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à 

responsabilização penal do acusado pela prática do crime de adulteração 

de sinal identificador de veículo automotor, entendo que a absolvição do 

réu é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o acusado Cleomi Miguel de Oliveira, qualificado nos autos, da 

acusação da prática da infração penal de adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor, qualificado pela escalada [art. 311 do 

Código Penal], fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, 

inciso VII do Código de Processo Penal.

Partindo da premissa de que a sentença penal proferida deliberou por 

impor a absolvição do réu, com espeque no conteúdo normativo do art. 

337 do Código de Processo Penal, DETERMINO que o valor que constituiu a 

fiança seja integralmente restituído ao réu.

Após o transito em julgado do presente veredicto, procedam-se às 

anotações de praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça 

as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação 

[art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 106197 Nr: 9270-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA

 Certifico e dou fé, que nos termos da decisão de fls. , procedo a 

intimação da defesa técnica do acusado, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, caso queira, decline as diligências do artigo 422 do código de 

processo penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109635 Nr: 1953-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO SCHORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA

 Cuida-se de GUIA DE EXECUÇÃO PENAL em que figura como reeducando 

Hilário Schorr.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Deveras, consoante se pode apreender a partir da estrutura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico vigente, o indulto 

consolida-se como ato discricionário, emanado pela Presidente da 

República [art. 84, inciso XII da CRFB/88], revelador da predisposição em 

conceder perdão e/ou minorar a reprimenda infligida, insuscetível de 

limitação por lei ordinária, em proveito de um indivíduo em especial (indulto 

individual) ou com o fito de compreender um grupo de indivíduos que se 

encontrem inseridos em determinado contexto factual e jurídico (indulto 

coletivo). E, ao reduzir linearmente a definição do indulto a determinação 

dos seus elementos estruturais, denota-se que, no que tange ao espectro 

de abrangência de seus efeitos, o indulto pode ser catalogado como total, 

hipótese em que abrangia a totalidade das sanções pessoais infligidas ao 

indivíduo, de molde a acarretar na extinção da pena [art. 107, inciso II do 

CP; art. 187 da LEP] ou, alternativamente, parcial, conjectura factual em 

que tão-somente implicara na minoração ou na substituição da pena 

cominada, de acordo com determinados patamares.

 Nesse influxo de idéias, de acordo com o comando normativo entalhado 

no bojo do art. 1.º, inciso III do Decreto n.º 8.172/2013, os condenados a 
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pena privativa de liberdade superior a oito anos que, até a data de 25 de 

dezembro de 2013 que tenham cumprido um terço da pena, se não 

reincidentes, ou metade, se reincidentes, serão contemplados com o 

benefício do indulto pleno, de tal sorte a acarretar na extinção da pena, 

desde que nos últimos doze meses de cumprimento da pena não tenha 

sido constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave. Exegese 

do art. 1.º, inciso I e art. 5.º, ambos do Decreto n.º 8.172/2013.

A propósito do tema, lanço mão do conteúdo do art. 1.º, inciso III do 

Decreto n.º 8.172/2013, cuja redação transcrevo ‘ipsis litteris’:

“Art. 1.º É concedido o indulto coletivo às pessoas, nacionais e 

estrangeiras:

 “III – condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que, 

até 25 de dezembro de 2013, tenham completado sessenta anos de idade 

e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se 

reincidentes; (…)”.

Diante desse panorama, cotejando o manancial probatório encartado nos 

autos, vislumbra-se que o reeducando não é reincidente, inexiste qualquer 

fato desabonador que possa ser lançado em desfavor da conduta 

carcerária do detento, e, o apena já cumpriu mais da metade de sua pena, 

fixada em 15(quinze) anos, bem como, na data de 25/12/2013 o réu já 

possuía idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme fl. 258; afora isso, 

não é demais ressaltar que se trata de infração penal classificada como 

hedionda, no entanto na data dos fatos (02/05/1987) o delito não possuía 

a caracterização de crime hediondo.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

o efetivo preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva para 

a perfeita configuração do benefício, tenho que o reeducando deva ser 

contemplado com o beneplácito do indulto.

Ante o exposto, CONCEDO o indulto total ao detento Hilário Schorr, no que 

diz respeito ao crime descrito no presente executivo de pena, e, como 

conseqüência natural, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, do 

reeducando, o que faço com fundamento no art. 1.º, inciso III do Decreto 

n.º 8.172/2013, art. 107, inciso II do CP e art. 192 da LEP.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino que 

o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação e para o Tribunal Regional Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 3067-89.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS GLAUCE ANTONIO FERLIN, 

MARCOS BRANT GAMBIER COSTA, PATRICIA ELEUTERIO CAMPOS, 

RENEE DO Ó SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida a 

manifestar-se nos autos, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito, uma vez que sua testemunha Nereu Bresolin não foi encontrado 

para inquirição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 89730 Nr: 1335-34.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SPIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 90285 Nr: 1889-66.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA SALET SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 94920 Nr: 6704-09.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 60374 Nr: 3671-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR., MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA AUXILIADORA DE 

ARRUDA, FRANCIELE GONÇALVES IZIDORIO, LARISSA INÁ 

GRAMKOW

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 98465 Nr: 1028-46.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISLEI FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, 

devendo se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 121017 Nr: 9962-56.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON HENRIQUE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI, NEYSSA 

APARECIDA FILHO SACCOMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Antes de analisar o pleito liminar, determino a intimação do autor para que 

junte aos autos a declaração emitida pelo Centro Hospitalar de Reabilitação 

Ana Carolina Moura Xavier atestando a existência de vaga para 

transferência do paciente.

Após, imediatamente conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 101065 Nr: 3898-64.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELENE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS, 

MARCELO FRAGA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da petição de fls. 136/138 que noticia a não 

implantação do benefício previdenciário concedido em tutela antecipada, 

determino que se expeça ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia da decisão 

de fls. 86/95, para fins de cumprimento da mesma, consignando que o 

pagamento do benefício deverá ser efetuado até posterior decisão final da 

lide, bem como que em caso de desobediência poderá, dentre outras 

medidas pertinentes, ser imposto multa diária por descumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 10171-59.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY FRANCISCO DALL' APRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA, GUEIBI LEAL 

PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 121332 Nr: 131-47.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida, determinando 

que o INSS conceda o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias.Indefiro o pedido de produção de prova 

em caráter emergencial, haja vista que com o deferimento da tutela 

antecipada não há prejuízo à parte autora de posterior realização de 

perícia.Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta decisão, com 

urgência, para fins de cumprimento desta decisão, consignando que o 

pagamento do benefício deverá ser efetuado até posterior decisão final da 

lide. Por analogia aos termos da Seção 17, itens 6.17.1, 6.17.1.6. e 

6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício nesta 

fase processual de cognição sumária: nome do Beneficiário: JUAREZ 

JOSÉ DE MORAES; benefício concedido: Beneficio Previdenciário de 

auxilio doença; renda mensal a ser calculada pelo requerido.Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo legal, 

consignando as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 121442 Nr: 208-56.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSÓRIO FERREIRA DA SILVA, ROSA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob 

pena de revelia.

Anote-se no mandado de citação a advertência de que a revelia fará 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora 

(CPC, art. 319).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 121215 Nr: 62-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que seja intimada a parte executada para que no prazo de 30 

(trinta) dias oponha embargos à execução, nos termos do artigo 730 do 

CPC (alterado pela Lei 9.494/97).

Não havendo oposição, expeça-se ofício de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça (art. 

100, § 3°, CF c/c art. 730, I, CPC).

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 121217 Nr: 64-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que seja intimada a parte executada para que no prazo de 30 

(trinta) dias oponha embargos à execução, nos termos do artigo 730 do 

CPC (alterado pela Lei 9.494/97).

Não havendo oposição, expeça-se ofício de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça (art. 

100, § 3°, CF c/c art. 730, I, CPC).

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Cod. Proc.: 121397 Nr: 170-44.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERV.PÚBLICOS DO 

ESTADO MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido inicial. Notifique-se conforme requerido às fls. 4/7 - verso. 

Remeta-se ao notificado cópia da petição inicial.

Frise-se que a presente notificação judicial não importa em nenhuma 

ordem judicial em relação às medidas pretendidas pelo notificante, 

servindo esta apenas para prevenir responsabilidade, prover a 

conservação e ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de 

modo formal, nos termos do art. 867 do CPC.

Feita a notificação e decorridas as 48 (quarenta e oito) horas, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, sejam os autos 

entregues ao requerente, independentemente de traslado (art. 872 do 

CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 95466 Nr: 7331-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de penhora on-line e determino que seja 

efetivado o bloqueio de contas em nome da parte executada devidamente 

citada, SALETE BONFANTI, CPF: 193.144.509-53, através do sistema 

BACEN-JUD, do valor indicado pelo exequente, qual seja: R$ 88.760,04 

(oitenta e oito mil setecentos e sessenta reais e quatro centavos). 

Junte-se aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, 

cujo ato valerá como auto de penhora, determino que a quantia indicada 

seja transferida para a conta única. Permaneçam-me os autos no 

gabinete, até que venham as informações. Após, junte-as. Restando 

negativa a diligência, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sorriso/MT, 13 de janeiro de 2015. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 103345 Nr: 6353-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 103345

Vistos etc.

É requisito essencial à propositura dos Embargos à Execução Fiscal que 

haja penhora nos autos principais, o que ainda não se efetivou nos autos 

em apenso (Código 95466).

 Destarte, aguarde o cumprimento da decisão nesta data proferida nos 

autos em apenso, concretizando-se eventual penhora, para posterior 

análise dos presentes embargos.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de janeiro de 2015.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 36197 Nr: 5308-07.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MIGUEL SÉKULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI

 Código nº 36197

Vistos etc.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo estabelecido pelo artigo 746 do CPC.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecido embargos, determino que o executado indique a 

localização do(s) veículo(s), para seja procedida a avaliação do(s) 

veículo(s) penhorado(s) via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 38653 Nr: 1402-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREOESTE CONCRETO USINADO LTDA, 

WANDERLEI LUIZ WALDAMERI, ALEXANDRO BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA, WILTON RESPLANDE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH, 

MARCELO SEGURA

 Código nº 38653

Vistos etc.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo estabelecido pelo artigo 746 do CPC.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecido embargos, determino que o executado indique a 

localização do(s) veículo(s), para seja procedida a avaliação do(s) 

veículo(s) penhorado(s) via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 56562 Nr: 6385-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN, CARLA ANDREA CALEGARO, RAFAEL ESTEVES STELLATO, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56562

Vistos etc.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo estabelecido pelo artigo 746 do CPC.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecido embargos, determino que o executado indique a 
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localização do(s) veículo(s), para seja procedida a avaliação do(s) 

veículo(s) penhorado(s) via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 32285 Nr: 1475-78.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACESON SOM E ACESSÓRIOS LTDA, 

MARCELO ANTONIO BARCELLI, RICARDO JOSÉ BARCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32285

Vistos etc.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo estabelecido pelo artigo 746 do CPC.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecido embargos, determino que o executado indique a 

localização do(s) veículo(s), para seja procedida a avaliação do(s) 

veículo(s) penhorado(s) via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 81529 Nr: 431-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE, 

LARISSA INÁ GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 81529

Vistos etc.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo estabelecido pelo artigo 746 do CPC.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecido embargos, determino que o executado indique a 

localização do(s) veículo(s), para seja procedida a avaliação do(s) 

veículo(s) penhorado(s) via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 96096 Nr: 8023-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDACAR AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96096

Vistos etc.

A penhora realizada, por meio do sistema Renajud restou frutífera, 

conforme detalhamento do referido sistema, assim, intime-se a parte 

executada da penhora realizada nos autos, para, querendo, oferecer 

embargos no prazo estabelecido pelo artigo 746 do CPC.

Sirva-se o extrato do sistema Renajud como auto de penhora.

Não sendo oferecido embargos, determino que o executado indique a 

localização do(s) veículo(s), para seja procedida a avaliação do(s) 

veículo(s) penhorado(s) via sistema Renajud.

Após, intimem-se as partes da referida avaliação.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, 19 de janeiro de 2015.

 Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 96096 Nr: 8023-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDACAR AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 94/103.

Tendo em vista que decorreu o prazo sem oferecimento de embargos (fl. 

93), determino a conversão em renda do valor bloqueado (fls. 86), pela 

guia de GPS, fl. 96.

Outrossim, realize-se consulta ao RENAJUD, para que se proceda a 

penhora de veículos livres de alienação em nome da parte executada, que 

caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o 

executado ser intimado, para que manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 81529 Nr: 431-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE, 

LARISSA INÁ GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 46.

Destarte, realize-se consulta ao RENAJUD, para que se proceda a 

penhora de veículos livres de alienação em nome do executado JOAO 

ROBERTO DA SILVA MATOS, CPF:267.483.207-04 que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o executado 

ser intimado, para que manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 82342 Nr: 1226-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA 

DE SORRISO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO, 

GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO, RODRIGO DA MOTTA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a tentativa de penhora online ter resultado infrutífera, 

defiro o pedido de fl. 54, assim realize-se consulta ao RENAJUD, para que 

se proceda à penhora de veículos livres de alienação em nome da 

executada, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE SORRISO 

MT, CNPJ: 04.075.766/0001-96 que caso positiva servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora, devendo o executado ser intimado, para que 

manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 32285 Nr: 1475-78.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACESON SOM E ACESSÓRIOS LTDA, 

MARCELO ANTONIO BARCELLI, RICARDO JOSÉ BARCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a tentativa de penhora online ter resultado infrutífera, 

defiro o pedido de fls. 79/80, assim realize-se consulta ao RENAJUD, para 

que se proceda à penhora de veículos livres de alienação em nome dos 

executados, ACESOM SOM E ACESSORIOS LTDA-ME, CNPJ: 

00.088.132/0001-17, MARCELO ANTONIO BARCELLI, CPF: 881.443.489-15 

e RICARDO JOSÉ BARCELLI, CPF: 957.127.040-72, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o executado 

ser intimado, para que manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Caso positivo o bloqueio, expeça-se o competente mandado de penhora, 

intimação e avaliação do bem penhorado, para futuro leilão em hasta 

pública, nos termos legais.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 56562 Nr: 6385-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN, CARLA ANDREA CALEGARO, RAFAEL ESTEVES STELLATO, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a tentativa de penhora online ter resultado infrutífera, 

defiro o pedido de fl. 155, assim realize-se consulta ao RENAJUD, para 

que se proceda à penhora de veículos livres de alienação em nome do 

executado, JOSÉ APARECIDO JACOBS, CPF: 074.810.479-87, que caso 

positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o 

executado ser intimado, para que manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 38653 Nr: 1402-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREOESTE CONCRETO USINADO LTDA, 

WANDERLEI LUIZ WALDAMERI, ALEXANDRO BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA, WILTON RESPLANDE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH, 

MARCELO SEGURA

 Vistos etc.

Tendo em vista que a penhora online restou parcialmente frutífera, 

realize-se consulta ao RENAJUD, para que se proceda a penhora de 

veículos livres de alienação em nome dos executados CONCREOSTE 

CONCRETO USINA LTDA, CNPJ: 03.198.007/0001-58, WANDERLEI LUIZ 

VALDAMERI, CPF:492.271.909-10 e ALEXANDRO BRUSTOLON, 

CPF:593.098.651-72 que caso positiva servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora, devendo o executado ser intimado, para que 

manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 36197 Nr: 5308-07.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MIGUEL SÉKULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI

 Vistos etc.

Tendo em vista a tentativa de penhora online ter resultado infrutífera, 

defiro o pedido de fl. 105, assim realize-se consulta ao RENAJUD, para 

que se proceda à penhora de veículos livres de alienação em nome do 

executado, JOSÉ MIGUEL SÉKULA, CPF: 092.081.519-72, que caso 

positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o 

executado ser intimado, para que manifeste-se, querendo, no prazo legal.

Sem prejuízo, oficie-se via Sistema Infojud, com a finalidade de localizar 

bens em nome do executado.

Vindo a resposta e existindo bens declarados, certifique nos autos a Sra. 

Gestora, descrevendo-os minuciosamente.

Após, arquivem-se os documentos em pasta própria, de modo a garantir o 

sigilo fiscal, sob pena de responsabilidade e intime-se a exequente para 

manifestar nos autos requerendo o que for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se e expeça o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 104668 Nr: 7742-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI, VENÍSSIO 

OLÍVIO FEDRIZZI, NAIR LAGEMANN FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Neves Alves, LUCIO 

JUNIOR BUENO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo o dia 04 de Maio de 2015 às 13:30 horas, para realização do 1º 

leilão dos bens penhorados nos autos, e o dia 25 de Maio de 2015, às 

13:30 horas, para realização do 2º leilão, que realizar-se-ão no átrio do 

Fórum desta Comarca de Sorriso/MT.

Na primeira data indicada os bens poderão ser arrematados pelo maior 

lance acima da avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas 

condições na primeira data, na segunda data os bens poderão ser 

arrematados pelo maior lance, independentemente do valor da avaliação, 

ressalvada a hipótese de preço vil.

Encaminhe-se o edital para publicação previamente, que dar-se-á por 

edital em jornal de ampla circulação local, no órgão oficial e no átrio do 
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Fórum, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

Comunique-se o juízo deprecante.

Expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 85421 Nr: 4761-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GREGORY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA, 

RAFAEL WASNIESKI, RICARDO ROBERTO DALMAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme requerido às fls. 42, expeça-se ofício de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 3°, CF; art. 730, I, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 89154 Nr: 738-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme requerido às fls. 47, expeça-se ofício de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de 

Justiça (art. 100, § 3°, CF; art. 730, I, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 56243 Nr: 6262-48.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGGI ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO SILVA 

COLADO BARRETO

 Vistos etc..

Intime-se o executado para manifestar-se sobre o informado pelo 

exequente às fls. 104/107.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 55962 Nr: 60-21.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONE DA SILVA NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que se trata de execução de sentença, remetam-se os 

autos à distribuição para anotações necessárias.

 Nos termos do art. 730 do CPC, intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias.

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente do TRF da 1ª Região (art. 100, § 3°, CF; art. 730, I, CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 89603 Nr: 1203-74.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDECIR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que se trata de execução de sentença, remetam-se os 

autos à distribuição para anotações necessárias.

 Nos termos do art. 730 do CPC, intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias.

Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente do TRF da 1ª Região (art. 100, § 3°, CF; art. 730, I, CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 100540 Nr: 3305-35.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMOSSON LUIZ BORSSOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a entrar em 

contato com o juízo deprecado - Comarca de Campo Formoso-BA- e 

efetuar o preparo da deprecata, sob pena de devolução sem cumprimento, 

eis que a mesma será enviada, via Malote Digital, na data da publicação do 

presente impulsionamento, bem como para efetuar o depósito de duas 

diligências urbanas no valor total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a 

serem depositadas na conta corrente n. 28.984-1, agência 1.492-3, do 

Banco do Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de intimação já expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 98890 Nr: 1486-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

ARILTON CESAR RIEDI, ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, CLAYTON 

HUDSON CAMARGO, CEAGRO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Defiro o pleito de fls. 54, proceda-se com a transferência do valor 

constrito em fls. 50 para a conta informada pelo exequente em fls. 54.

 Após, dê-se vista ao exequente para requerer o que de direito.

Cumpra-se

Sorriso/MT, 14 de janeiro de 2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 119482 Nr: 1131-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA DE FATIMA GONÇALVES MACHADO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 755 de 939



 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que seja intimada a parte executada para que no prazo de 30 

(trinta) dias oponha embargos à execução, nos termos do artigo 730 do 

CPC (alterado pela Lei 9.494/97).

Não havendo oposição, expeça-se ofício de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça (art. 

100, § 3°, CF c/c art. 730, I, CPC).

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 121294 Nr: 10055-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERQJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino que seja intimada a parte executada para que no prazo de 30 

(trinta) dias oponha embargos à execução, nos termos do artigo 730 do 

CPC (alterado pela Lei 9.494/97).

Não havendo oposição, expeça-se ofício de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça (art. 

100, § 3°, CF c/c art. 730, I, CPC).

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 81414 Nr: 6387-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDINO CASAL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA, JOICE WOLF SCHOLL

 Vistos etc.

Por se tratar de cumprimento de sentença, à distribuição para 

providências.

Acolho o pleito de fl. 41/42 e determino a intimação da parte executada 

para que pague os honorários advocatícios em favor do exequente, nos 

termos da sentença de fls. 40/40-verso, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa no percentual de 10% (dez por cento), em conformidade com o 

artigo 475-J do CPC.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 112168 Nr: 4115-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA

 Vistos etc.

Designo o dia 09 de Fevereiro de 2015 às 16:00 horas, para realização do 

1º leilão dos bens penhorados nos autos, e o dia 09 de Março de 2015, às 

13:30 horas, para realização do 2º leilão, que realizar-se-ão no átrio do 

Fórum desta Comarca de Sorriso/MT.

Na primeira data indicada os bens poderão ser arrematados pelo maior 

lance acima da avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas 

condições na primeira data, na segunda data os bens poderão ser 

arrematados pelo maior lance, independentemente do valor da avaliação, 

ressalvada a hipótese de preço vil.

Encaminhe-se o edital para publicação previamente, que dar-se-á por 

edital em jornal de ampla circulação local, no órgão oficial e no átrio do 

Fórum, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

Comunique-se o juízo deprecante.

Expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2015.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114465 Nr: 4607-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, GERALDO 

BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, 

TALITA CHRISTIANE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA, ROGÉRIO BLANK PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES, ELISANGELA HASSE, FRANCISMAR SANCHES LOPES, 

LUCIANO DE SALES

 Certifico e dou fé que compulsando os autos verifica-se que não foi 

juntado aos autos comprovante de complementação dos valores 

referentes aos honorários advocatícios. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte requerida 

para que cumpram a determinação judicial de fl. 436, a seguir transcrita, 

no prazo de cinco dias. DECISÃO: "Vistos em correição. EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento, conforme requerido às fls. 425/429, uma vez que 

se trata de valor referente aos honorários advocatícios. No mais, 

INTIME-SE a instituição financeira requerida para, no prazo de 15 dias, 

complementar o valor depositado, conforme planilha de fls. 432/433, sob 

pena de multa na forma do artigo 475-J do CPC. Uma vez depositada a 

diferença, EXPEÇA-SE alvará conforme requerimento de fls. 425/429. Por 

fim, com o levantamento da quantia, ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 22023 Nr: 1312-58.2003.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ZUCCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

Sérgio Rodrigues Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES ISIDORO 

GRUENBERG, EDUARDO MAFIA QUEIROZ NOBRE, GILBERTO TORRES 

ALVES JÚNIOR, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO, JORGE NEMR, 

LEONARDO SULZER PARADA, PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA, 

PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, RICARDO TOSTO DE 

OLIVEIRA CARVALHO, RICARDO YAMAMOTO, RODRIGO EDUARDO 

QUADRANTE, VALTER CAETANO LOCATELLI, WILSON DALTO, 

ZANON DE PAULA BARROS

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para que informem os dados bancários para levantamento 

dos valores referentes autos honorários advocatícios, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 125063 Nr: 4054-12.2010.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os novos 

advogados da parte autora acerca da decisão de fl. 138, a seguir 

transcrita, para ciência e providências. DECISÃO: "Vistos.INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar quanto ao auto de 

vistoria acostado às fls. 91/137.Após, CONCLUSOS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI, 

JARBAS LINDOMAR ROSA, LEONARDO ZANELLA BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES

 Vistos.(...)Posto isso, NOMEIO perito o engenheiro agrimensor Luiz da 

Silva, CREA n. 6699/TD, com a sua INTIMAÇÃO para a apresentação de 

proposta de honorários no prazo de 05 dias. Após, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 dias, se concorde com o valor proposto, 

depositá-lo em juízo.Caso haja o depósito, a Secretaria de Vara, via 

telefone, DEVERÁ agendar a data da reintegração com o perito nomeado e 

o Sr. Oficial de Justiça, comunicando ao Comando da Polícia Militar para 

seja destinado reforço policial ao Meirinho.No mais, OFICIE-SE à FUNAI 

para que, no prazo de 15 dias, informe se a ponte que liga a Terra 

Indígena à Fazenda Itaipú já fora removida, devendo esclarecer, se for o 

caso, o porquê ainda não fora adotada tal postura. EXPEÇA-SE o 

necessário.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132008 Nr: 1811-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELIRIO DOS REIS FERNANDES DE OLIVEIRA 

LAJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fls. 121 e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar no prazo de cinco dias, bem como para que, caso seja de 

interesse a busca de bens em nome do devedor, promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) 

a ser depositada no Banco do Brasil S/A, agência nº 1321-8, c/c 32895-2, 

em nome da Diretoria do Foro Tangará da Serra/Diligência, devendo 

apresentar nos autos o comprovante de depósito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 82-83.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, 

TRANSPORTES SABIÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES

 Certifico e dou fé, ante o teor da certidão da Oficial de Justiça de fls. 

379/381, e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129057 Nr: 7918-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, ELIANA DOS SANTOS MENDES, JOSÉ CARLOS 

MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA, 

DENNER MEDEIROS DE MOURA, Silvanete Medeiros de Moura

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 119, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes para que, no prazo comum de cinco dias, 

se manifestem acerca do laudo de avaliação de fls. 138/142, valendo o 

silêncio como concordância ao valor atribuído pelo avaliador, oportunidade 

em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação e 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129057 Nr: 7918-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, ELIANA DOS SANTOS MENDES, JOSÉ CARLOS 

MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA, 

DENNER MEDEIROS DE MOURA, Silvanete Medeiros de Moura

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 138 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.950,00 

(Um Mil Novecentos e Cinquenta Reais) a ser depositada no Banco do 

Brasil S/A, agência nº 1321-8, c/c 32895-2, em nome da Diretoria do Foro 

Tangará da Serra/Diligência, devendo apresentar nos autos o 

comprovante de depósito, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177566 Nr: 19603-23.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIVAN NUNES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIGO MADEIRAS LTDA ME, FERNANDO 

TOCCHETTO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.Em todo o caso, vale 

consignar que o pedido de tutela antecipada poderá ser revisto a qualquer 

tempo, mormente se outro for o cenário desnudado nos autos.Por 

oportuno, considerando que, na contestação, a parte demandada 

denunciou à lide a empresa Companhia Mutual de Seguros, e, 

observando-se que a empresa litisdenunciada figura como garante 

próprio, a providência requerida deve ser deferida.Dessa feita, CITE-SE o 

litisdenunciado COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, no endereço 

constante à fl. 74, grafando as advertências do art. 319 do CPC.Por 

conseguinte, desde já, SUSPENDO o curso processual deste feito até a 

efetivação da aludida citação, nos termos do art. 72 do CPC.Com a 

contestação, INTIME-SE a litisdenunciante/demandada para 

réplica.PROCEDA-SE às retificações necessárias.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13315 Nr: 2309-46.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA LIMA, JOÃO BATISTA DE 

MORAIS, JOSIAS DIMAS DE SOUZA, JOSÉ APARECIDO CUSTÓDIO, 

ANTONIO FERNANDES PEREIRA FILHO, SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA, 

EDEMAR ANTONIO COSSTIN, LUIZ ROSA BERNARDO, NERI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

TRANSLADE-SE cópia da sentença e do acordão prolatados nos Autos n. 

2001/31 (Código: 14987), INTIMANDO-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 dias, apresente alguma causa suspensiva ou interruptiva, 

fora aquela já espancada nas decisões acima mencionadas, que impeçam 

a aplicação do instituto da prescrição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157290 Nr: 5909-21.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MACIEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Posto isso, REVOGO a decisão de fl. 36.Dessa feita, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 

atualizado da dívida, com a incidência da multa prevista no artigo 475-J, 

“caput”, do CPC e dos honorários advocatícios para a fase de execução, 

fixados em 10% do valor da execução, na forma do artigo 20, § 4º, do 

CPC, uma vez que não se verifica pagamento espontâneo, ensejando atos 

executórios (REsp 1084484/SP).Após, CONCLUSOS para a realização de 

penhora online conforme requerido às fls. 37/38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 114097 Nr: 4260-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE FARIAS, DEBORA DE FARIAS DE 

JESUS, MARIA DE FÁTIMA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SOROCABA, RUBENS DI NINNO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA, LIDIANE 

FORCELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e, no 

mérito, ACOLHO em parte a pretensão neles deduzida para, suprindo a 

omissão apontada, DEFERIR a expedição de ofício à Delegacia Municipal, 

ao SAMU e ao Hospital das Clínicas, conforme requerido às fls. 

140/141.Por outro lado, no que toca à expedição de ofícios às emissoras 

desta comarca para fornecimento de reportagens referentes aos “rachas” 

próximos ao Rio Sepotuba, a parte demandada não especificou a quais 

reportagens se refere, a data de exibição, a exata localização dos 

eventos ou qualquer elemento que as identificassem. Desse modo, 

INDEFIRO tal pleito. Depois, não se referindo especificadamente ao fato, 

não teria relevo para a convicção do Juízo.Por fim, quanto ao pedido para 

produção de prova pericial no local do acidente, a sua viabilidade será 

analisada após a realização da audiência de instrução e julgamento.No 

mais, permanece inalterada a decisão de fls. 190/192.Em outro lado, 

RECEBO o agravo retido de fls. 203/211.INTIME-SE o agravado/parte 

autora para, no prazo legal, apresentar a contraminuta.Após, será 

analisada a viabilidade de retratação ou não da decisão.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138685 Nr: 9110-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ, 

LUIS FERNANDO DECANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Posto isso, REVOGO a decisão de fl. 52.Dessa feita, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo 

atualizado da dívida, com a incidência da multa prevista no artigo 475-J, 

“caput”, do CPC e dos honorários advocatícios para a fase de execução, 

fixados em 10% do valor da execução, na forma do artigo 20, § 4º, do 

CPC, uma vez que não se verifica pagamento espontâneo, ensejando atos 

executórios (REsp 1084484/SP), oportunidade em que deverá pugnar o 

que entender de direitos para o recebimento da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179020 Nr: 21092-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)Posto isso, considerando jurisprudência consolidada do STJ no 

sentido de a intimação da parte executada constituir precedente 

necessário para a incidência da multa prevista no artigo 475-J, "caput", do 

CPC (REsp 940.274/MS), bem como de serem devidos honorários 

advocatícios nesta fase, desde que não haja pagamento espontâneo, 

ensejando atos executórios (REsp 1084484/SP), INTIME-SE a parte 

executada, pelo seu digno advogado, para que, no prazo de 15 dias, 

promova o pagamento do débito principal, sob pena de incidência da 

aludida multa, além de honorários advocatícios, que ora FIXO em 10% da 

dívida atualizada, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC.Após, se transcorrer 

"in albis" o prazo, INTIME-SE a parte exequente para atualização da dívida, 

com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim 

como da multa, se ainda não incluída no cálculo. Cumprida essa diligência, 

CONCLUSOS.Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica 

a declaração de hipossuficiência econômica.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Edital

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

SEGUNDA VARA CÍVEL

JUIZ(A):FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

ESCRIVÃO(Ã):ELIZABETH PEREZ

EXPEDIENTE:2014/33

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 152395 Nr: 1033-23.2013.811.0055

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1033-23.2013.811.0055

 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GERALDA ALMEIDA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: VALTER ALMEIDA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/02/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS E A SEGUIR TRANSCRITA.
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 PARTE FINAL DA R. SENTENÇA: "...POSTO ISSO, DECRETO A 

INTERDIÇÃO DE VALTER ALMEIDA DA SILVA, DECLARANDO-O 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER PLENAMENTE OS ATOS DA 

VIDA CIVIL, NOMEANDO-LHE CURADOR, POR CONSEGUINTE, A SRA. 

GERALDA ALMEIDA DA SILVA, NOS TERMOS DO ART. 1.775, § 3º, DO 

CÓDIGO CIVIL. POR OPORTUNO, A CURADORA DEVERÁ SER INTIMADA A 

PRESTAR O COMPROMISSO PESSOAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

NOS TERMOS DO ART. 1.187 DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS PELA 

PARTE AUTORA, FICANDO SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO PRAZO 

DE 05 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/50. 

CUMPRAM-SE AS DETERMINAÇÕES DO ARTIGO. 1.184 DO CPC. P.I.C. 

CIÊNCIA AO MPE E À DPE. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, AO 

ARQUIVO COM AS ANOTAÇÕES E BAIXAS DE ESTILO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS."

EU, REGIANE GOMES DE SOUZA - TÉCNICA JUDICIÁRIO, DIGITEI.

 TANGARÁ DA SERRA - MT, 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

ELIZABETH PEREZ

GESTORA JUDICIÁRIO

Cod.Proc.: 154027 Nr: 2667-54.2013.811.0055

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2667-54.2013.811.0055

 ESPÉCIE: TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLARICE DE SOUZA BEZERRA

PARTE REQUERIDA: HOTILIO PINTO DE SOUZA E RAQUEL PINTO DE 

SOUZA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS E A SEGUIR TRANSCRITA.

 PARTE FINAL DA R. SENTENÇA: "...POR ESTAS RAZÕES, SUBSTITUO A 

CURATELA DO INCAPAZ HOTILIO PINTO DE SOUZA À SRA. CLARICE DE 

SOUZA BEZERRA, NOMEANDO-LHE NESTE ATO CURADORA, RAZÃO 

PORQUE DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 269 DO CPC. SALIENTO QUE A 

CURADORA DEVERÁ SER INTIMADA A PRESTAR O COMPROMISSO 

PESSOAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1.187 

DO CPC. DISPENSO A ESPECIALIZAÇÃO DE HIPOTECA LEGAL (ARTIGO 

1.190 DO CPC) E DETERMINO QUE SE INSCREVA ESTA NO REGISTRO 

CIVIL, PUBLICANDO-SE NA IMPRENSA LOCAL E OFICIAL POR 03 (TRÊS) 

VEZES, COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1.184 

DO CPC E INCISO III DO ART. 9º DO CC. CONDENO A DEMANDADA AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, DECLARANDO SUSPENSA, 

TODAVIA, A SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, NOS 

TERMOS DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/50. P.I.C. APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO ARQUIVEM-SE OS AUTOS COM AS DEVIDAS BAIXAS E 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO."

EU, REGIANE GOMES DE SOUZA - TÉCNICA JUDICIÁRIO, DIGITEI.

 TANGARÁ DA SERRA - MT, 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

ELIZABETH PEREZ

GESTORA JUDICIÁRIO

Cod.Proc.: 156677 Nr: 5293-46.2013.811.0055

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5293-46.2013.811.0055

 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RICARDO MENDES DA SILVA

PARTE REQUERIDA: JEAN MENDES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/06/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS E A SEGUIR TRANSCRITA.

 PARTE DA R. SENTENÇA: "...POSTO ISSO, DECRETO A INTERDIÇÃO DE 

JEAN MENDES DA SILVA, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ 

DE EXERCER PLENAMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL, NOMEANDO-LHE 

CURADOR, POR CONSEGUINTE, O SR. RICARDO MENDES DA SILVA, NOS 

TERMOS DO ART. 1.775, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. POR OPORTUNO, O 

CURADOR DEVERÁ SER INTIMADA A PRESTAR O COMPROMISSO 

PESSOAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1.187 

DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA, FICANDO SUA 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, NOS 

TERMOS DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/50. CUMPRAM-SE AS 

DETERMINAÇÕES DO ARTIGO. 1.184 DO CPC. P.I.C. CIÊNCIA AO MPE E À 

DPE. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, AO ARQUIVO COM AS 

ANOTAÇÕES E BAIXAS DE ESTILO."

EU, REGIANE GOMES DE SOUZA - TÉCNICA JUDICIÁRIO, DIGITEI.

 TANGARÁ DA SERRA - MT, 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

ELIZABETH PEREZ

GESTORA JUDICIÁRIO

Intimação

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

SEGUNDA VARA CÍVEL

JUIZ(A): FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

ESCRIVÃO(Ã):ELIZABETH PEREZ

EXPEDIENTE: 2015/3

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 132523 Nr: 2387-54.2011.811.0055

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2387-54.2011.811.0055

 ESPÉCIE: PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL->SEÇÃO 

INFRACIONAL->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: BRUNO MUNIZ MESSIAS E ISTIVID PEREIRA DOS 

SANTOS

INTIMANDO(A, S): MENOR INFRATOR: I. P. DOS S., CPF: 06588887140, 

RG: 231511-1 SSP MT FILIAÇÃO: LUIS APARECIDO DOS SANTOS E 

LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 12/05/1995, 

BRASILEIRO, NATURAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2013

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, BEM COMO DE SEUS 

GENITORES, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS 

TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS E A SEGUIR 

TRANSCRITA.

 SENTENÇA: SENTENÇA DE FLS. 143/147 - CÓPIA ANEXA.EU, ELIANE 

PEREIRA BAIOCHO, ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL, DIGITEI.

 TANGARÁ DA SERRA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

ELIZABETH PEREZ

ESCRIVÃ(O) JUDICIAL

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182627 Nr: 454-07.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO SANTOS DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI C.C.LO.A.A. OURO VERDE DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, tem-se que o indeferimento da consignação pretendida 

prejudica os demais pedidos realizados em sede de antecipação de tutela. 

Pois, cabe frisar que o depósito de valor inferior ao previsto no contrato 

não descaracteriza a mora, o que impossibilita à autora a manutenção da 

posse do bem, conforme se depreende da jurisprudência pátria:TJ-MG – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0518.13.002222-2/001 - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - REVISÃO DE CONTRATO - 

DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – VALOR INFERIOR AO CONTRATADO - 

IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - DIREITO DO CREDOR -MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

BEM - OFENSA AO ART. 5º, XXXV DA CR.[...] 3. A anotação do devedor 

inadimplente configura exercício regular do direito do credor, amparada 

pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a 

proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo 

fundamento. 4. O deferimento do pedido de tutela antecipada para 

permanecer o bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu direito 

de ação, previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal. 

Ademais, sabe-se que em caso de inadimplência da autora, a anotação do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular de direito da instituição bancária requerida, visto que este juízo não 

pode declarar de ofício a ilegalidade de cláusulas (Súmula 381 do STJ). A 

abstenção do registro pretendida é consequência do cumprimento do 

contrato, não havendo cabimento na alegação do requerente, pois a mora 

caracteriza-se com a simples inadimplência do devedor.Nesse 

sentidoTJ-SC - Apelação Proceda a citação da parte requerida para 

responder no prazo legal, fazendo constar as advertências dos art. 285 e 

319, do Código de Processo Civil.Após a contestação, caso sejam 

apresentadas matérias preliminares ou acostados novos documentos, 

vistas automáticas à autora para que, em 10 (dez) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação, retornando os autos a seguir 

conclusos para ulteriores deliberações.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182812 Nr: 756-36.2015.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SOARES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA, FABIO MOREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, tem-se que o indeferimento da consignação pretendida 

prejudica os demais pedidos realizados em sede de antecipação de tutela. 

Pois, cabe frisar que o depósito de valor inferior ao previsto no contrato 

não descaracteriza a mora, o que impossibilita à autora a manutenção da 

posse do bem, conforme se depreende da jurisprudência pátria:TJ-MG – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0518.13.002222-2/001 - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - REVISÃO DE CONTRATO - 

DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – VALOR INFERIOR AO CONTRATADO - 

IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - DIREITO DO CREDOR -MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

BEM - OFENSA AO ART. 5º, XXXV DA CR.[...] 3. A anotação do devedor 

inadimplente configura exercício regular do direito do credor, amparada 

pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a 

proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo 

fundamento. 4. O deferimento do pedido de tutela antecipada para 

permanecer o bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu direito 

de ação, previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal. 

Ademais, sabe-se que em caso de inadimplência da autor, a anotação do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular de direito da instituição bancária requerida, visto que este juízo não 

pode declarar de ofício a ilegalidade de cláusulas (Súmula 381 do STJ). 

Logo, é de se concluir que a antecipação de tutela pretendida não merece 

ser concedida, sendo assim INDEFIRO a antecipação tutela, nos moldes 

pleiteados.Proceda a citação do requerido para responder no prazo legal, 

fazendo constar as advertências dos art. 285 e 319, do Código de 

Processo Civil.Após a contestação, caso sejam apresentadas matérias 

preliminares ou acostados novos documentos, vistas automáticas ao autor 

para que, em 10 (dez) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação, retornando os autos a seguir conclusos para ulteriores 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139574 Nr: 10064-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES TITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, 

LUCIANO DE SALES, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCISCO

 Certifico que, Fica o oxecutado, intimado, para providenciar o 

recolhimento das custas conforme cálculos de fls. 139 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156710 Nr: 5324-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, GUANABARA 

AGRÍCOLA LTDA (USINAS ITAMARATI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROHLF DE 

MORAIS, FERNANDO CASTRO SILVA CAVALCANTE, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO

 Certifico que, fica o autor intimado, na pessoa de seu advogado, para 

requerer o que de direito, em razão do decurso do prazo de suspensão 

dos autos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 11078-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIVALDO SOARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES

 Certifico que, intimo as partes, na pessoa de seus advogados, do retorno 

dos autos da Segunda Instância, para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122444 Nr: 1533-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES, IONÉIA 

ILDA VERONEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, intimo o autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se acerca da Certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 19510 Nr: 2566-03.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEMETO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTINA STANGLER WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA, MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA, TELMA DE MEDEIROS ROSA

 Certifico que, fica o autor intimado, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se, no prazo de 05 ( cinco ) dias, em razão do decurso de 

prazo de suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 2430-40.2001.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON AMÉRICO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS

 Certifico que, intimo o autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se no prazo de 05 ( cinco) dias, requerendo o que de direito 

em razão do decurso do prazo de suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16249 Nr: 2471-07.2001.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. T. HOTEL E RESTAURANTE LTDA, JOSÉ DELCARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, fica o autor intimado, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco)dias, em razão do decurso do prazo 

de suspensão do processo, conforme certidão de fl. 166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139291 Nr: 9759-54.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, UNIBANCO/DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 Certifico que, intimo o requerido, na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se acerca providenciar o recolhimento das custas de fl 256, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 64192 Nr: 5756-95.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE INDALÉCIO LEFFER PADILHA, NELCI 

PERIOLO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALÚ IBANHES PAES, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES, LUCIANO DE SALES, RODRIGO CALETTI DEON

 Certifico que, intimo o requerido, na pessoa de seu advogado para 

providenciar recolhimento das custas de fl. 415/v, no prazo de 05 ( cinco ) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 168293 Nr: 8767-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se sobre a Certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 52 dos 

autos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 168293 Nr: 8767-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

providenciar o pagamento do débito conforme cálculos de fls. 137/v, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 136305 Nr: 6550-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 ( cinco) dias, providenciar o pagamento conforme cálculos 

de fl. 137/v dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 133812 Nr: 3818-26.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 Certifico que, intimo o requerido, na pessoa de seu advogado para pagar 

custas processuais de fls. 273/v, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 157888 Nr: 6488-66.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL EVARISTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBRASIL ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS LTDA- 

BBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA, EDER 

HENRIQUE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se sobre a Carta Precatória devolvida de fl. 38/41 dos autos de 

fls. 38/41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 175188 Nr: 17157-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RICHARDSON DA SILVA, GENERINO DA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor, na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se sobre a Certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 32 dos 

autos, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121231 Nr: 403-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MIRANDA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO, SANDRA 

ELIANE JOHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES, IONÉIA 

ILDA VERONEZE

 Certiofico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 233 dos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159506 Nr: 8526-51.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, ELIEL LÚCIO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI, 

KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES, MARCO ANTONIO DE MELLO, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA, VILSON SOARES FERRO

 Certifico e dou fé que depreende-se das certidões de fls. 233/234 que os 

advogados Vilson Soares Ferro e Marco Antonio de Mello, patronos, 

respectivamente, dos requeridos Paulo Porfírio e Eliel Lúcio de Godoi, não 

foram intimados acerca da sentença de fls. 212/215 vez que por um lapso 

não constaram seus nomes na publicação da edição do DJE n. 9395, 

sendo assim, impulsiono o feito a fim de que sejam devidamente intimados 

acerca da supracitada sentença, da qual passo a transcrever sua parte 

dispositiva:"ANTE AO EXPOSTO, constatada a inexistência de ato de 

improbidade rejeito a inicial, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei nº 

8429/92 e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito.Sem custas e honorários advocatícios.Incabível o reexame 

necessário de sentença.Com o trânsito em julgado, certifique-se e, nada 

sendo requerido em 15 (quinze) dias, arquive-se o feito mediante a 

adoção das providências de praxe.Finalmente, transitada em julgado, 

determino seja procedido com o desbloqueio das constrições efetuadas 

nos bens dos requeridos em decorrência do deferimento da medida liminar 

de indisponibilidade.Ciência ao parquet e ao Município de Tangará da 

Serra/MT.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.As providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183129 Nr: 1163-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA SILVA DA FONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE OLIVEIRA 

AMADOR

 Certifico que os presentes embargos foram opostos tempestivamente.

Outrossim, nos termos da decisão de fls. proferida nos autos principais, 

ora em apenso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para 

que se manifeste acerca dos embargos à execução, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183132 Nr: 1169-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HONORATO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO

 Certifico que os presentes embargos foram opostos tempestivamente.

Outrossim, nos termos da decisão de fls. proferida nos autos principais, 

ora em apenso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para 

que se manifeste acerca dos embargos à execução, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183133 Nr: 1171-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CELESTE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR

 Certifico que os presentes embargos foram opostos tempestivamente.

Outrossim, nos termos da decisão de fls. proferida nos autos principais, 

ora em apenso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para 

que se manifeste acerca dos embargos à execução, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183134 Nr: 1173-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA

 Certifico que os presentes embargos foram opostos tempestivamente.

Outrossim, nos termos da decisão de fls. proferida nos autos principais, 

ora em apenso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para 

que se manifeste acerca dos embargos à execução, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183135 Nr: 1175-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIRA DE MOURA RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA

 Certifico que os presentes embargos foram opostos tempestivamente.

Outrossim, nos termos da decisão de fls. proferida nos autos principais, 

ora em apenso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para 

que se manifeste acerca dos embargos à execução, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103008 Nr: 1835-94.2008.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIZ MAIDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. 251, determino o cancelamento do alvará de fl. 

252. Outrossim, nomeio a farmacêutica Sara de Almeida Alves Simões 

Oliveira, substituta responsável pelo Setor de Processos Judiciais de Alto 

Custo, para que proceda com o levantamento de valores nos termos da 

decisão outrora exarada.

Cumpra-se, com urgência.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2015.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juíz de Direito (em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137436 Nr: 7794-41.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o desarquivamento dos autos e o teor da petição de fl. 

retro, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte 

interessada para requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso 

de inércia, no prazo de trinta dias, os autos retornarão ao arquivo.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174569 Nr: 16470-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE ALMEIDA CAVANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

impugná-la, querendo, no prazo legal.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171440 Nr: 12950-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESRON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

impugná-la, querendo, no prazo legal.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173064 Nr: 14673-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY APARECIDA HAMILKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

impugná-la, querendo, no prazo legal.

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 121774 Nr: 901-68.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ZANELLA SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES, IONÉIA 

ILDA VERONEZE

 I – Constatada a tempestividade do recurso de apelação interposto pela 

parte requerente (fl. 240) RECEBO A APELAÇÃO com suas respectivas 

razões (fls. 235-239), em duplo efeito, consoante o disposto no art. 520 

do Código de Processo Civil.

II – Assim, intime-se a apelada para contrarrazoar, no prazo legal.

III – Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

processamento, análise e julgamento da insurgência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138246 Nr: 8637-06.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 I – Constatada a tempestividade do recurso de apelação interposto pela 

parte requerente (fl. 243) RECEBO A APELAÇÃO com suas respectivas 

razões (fls. 238-242), em duplo efeito, consoante o disposto no art. 520 

do Código de Processo Civil.

II – Assim, intime-se a apelada para contrarrazoar, no prazo legal.

III – Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

processamento, análise e julgamento da insurgência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168294 Nr: 8769-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSÉ VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA 

MANIFESTAREM NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA VIA 

BACEN-JUD EFETUADA NOS AUTOS E DOCUMENTO JUNTADO ÀS 

FLS.56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 139499 Nr: 9970-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICH, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES, 

RENATA MACHADO BORGES, ROSANGELA MARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO, 

ED WILSON STIFFLER

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CERTIDÕES JUNTADAS 

ÀS FLS. 110,140/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1151-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER, FABIANE 

DEBORTOLI LOTHAMMER, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ NORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, DAS 

CORRESPONDECIAS DEVOLVIDAS, ARS JUNTADOS AS FLS. 416/417, 

PARA QUE REQUEIRA O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156908 Nr: 5526-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, DA 

CERTIDÃO DE FOLHAS 52, PARA QUE REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO 

NO PRAZO LEGAL, DEVENDO EFETUAR O PAGAMENTO DO 

COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIA NO VALOR DE R$186,76 NA CONTA DA 

DIRETORIA DO FORO Nº 32.895-2, BANCO DO BRASIL S/A, AG. 1321-8, 

DENTRO DO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O COMPROVANTE NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153412 Nr: 2074-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA VEÍCULOS LTDA, SILVANA 

CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA 

MANIFESTAREM NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA VIA 

BACEN-JUD EFETUADA NOS AUTOS E DOCUMENTO JUNTADO AS FLS 

65..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179187 Nr: 21249-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNEDY ROBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO, TIAGO GALLAS

 Vistos,

Não vislumbro interesse jurídico no pleito de fls. 139, visto que a decisão é 

clara ao determinar a disponibilização do maquinário para substituição, não 

havendo determinação para entrega em qualquer local diverso do 

estabelecimento comercial em que se deu a aquisição do maquinário objeto 

do litigio.

Assim, intime-se o autor da mencionada disponibilização, devendo se 

antentar o mesmo para a necessidade de proceder a entrega do 

maquinário dado em garantia para a retirada do bem disponibilizado.

Quanto ao agendamento da primeira revisão do maquinário fornecido esta 

deverá ser fixada em comum acordo pelas partes quando da retirada do 

maquinário, informando-se ao juízo.

Caso qualquer das partes se recuse ao recebimento dos respectivos 

maquinários em razão de supostas condições, deverá tal fato ser 

comunicado ao Juízo, devendo ser expedido então mandado para que 

Oficial de Justiça proceda a constatação quanto a situação do maquinário 

recusado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63573 Nr: 5108-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER, 

ROBERTO CAVALCANTE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON

 Vistos,

Intimem-se as partes para que no prazo de 10 dias apresentem cópia da 

inicial do feito objeto dos autos cod. 63573 e se manifestem quanto a 

eventual listipendência.

Apresentada por qualquer das partes a cópia da inicial, intime-se a parte 

contraria para também se manifestar quanto a eventual litispendência e 

então colha-se o parecer do Ministério Público quanto a matéria, 

abrindo-se então nova conclusão.

Caso as partes deixem de apresentar a mencionada inicial, diligencie-se 

junto a 4a Vara a fim de se identificar para qual Câmara Civel foi distribuído 

o recurso de apelação pendente naqueles autos, diligenciando-se então 

junto a mesma para a obtenção de cópia da mencionada inicial, 

oportunizando-se então a manifestação das partes no prazo de 10 dias 

sobre eventual litispendência, abrindo-se por fim vista ao Ministério Público 

para apresentação de parecer e então voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122617 Nr: 1665-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA, 

Silvanete Medeiros de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 421, intimando-se o perito 

para prestar esclarecimentos solicitados às fls. 357/373, 

oportunizando-se a manifestação das partes no prazo legal quanto aos 

esclarecimentos prestados.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143828 Nr: 3394-47.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 Embora as partes tenham noticiado acordo às fls. 186-188, constato que 

o termo não está assinado pelo patrono do autor.Ademais, a cláusula 1.2 

do termo de acordo (fl. 186), condiciona a homologação à juntada nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias após seu vencimento, do comprovante 

de pagamento do boleto quitado pelo autor no valor de R$ 5.400,00, com 

vencimento para 12.6.2013.Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que as partes regularizem as faltas acima apontadas, sob pena do 

acordo ser desconsiderado dos autos.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179841 Nr: 21853-29.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED MATO GROSSO - COOP. CRED. MED. 

OUTROS PROF. SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 179841 (21853-29.2014.811-0055)

Vistos etc.

Renove-se a intimação da parte autora nos termos do despacho de fls. 

155/156, tendo em vista ter sido negado provimento ao agravo interposto.

Transcorrido o prazo para a emenda da inicial, certifique-se, vindo-me os 

autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 14 de janeiro de 2015.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182801 Nr: 736-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CECAGNO GUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRST E KIRST LTDA ME, CARTÓRIO 1º OFICIO 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a medida pleiteada em sede de tutela antecipada, 

determinando que as requeridas promovam a retirada dos dados da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito de R$ 

760,00, datado do dia 03/04/2013, cujo protesto encontra-se registrado no 

libro 306, folha 264, posto em discussão nos presentes autos, até decisão 

final, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o 

limite do valor da causa.Concedo, ainda, ao autor os benefícios da 

assistência judiciária, nos moldes ditados pela Lei 1060/50, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, bem como, se detectado que não faz “jus” ao pleito, com 

a aplicação de multa do décuplo do valor das custas processuais 

devidas.Cite-se a parte requerida (art. 221, II, CPC), para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

considerarem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (arts. 285 e 319 

do CPC).Após a contestação, caso sejam apresentadas matérias 

preliminares ou acostados novos documentos, vistas automáticas à autora 

para que, em 10 (dez) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação, vindo-me a seguir conclusos para ulteriores deliberações.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 14 de janeiro de 2015.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13128 Nr: 50-59.1992.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE, JOÃO 

PEDRO DE DEUS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I - Preliminarmente a análise do pedido de fl. 213, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar memória atualizada do débito.

II – Após, conclusos.

III – Não obstante, diante da informação de que os advogados Deoclécio 

Boeira Braga e Jeanne Karla Ribeiro não mais compõem o quadro de 

advogados do banco exequente, procedam-se as devidas substituições 

pelos subscritores da petição de fl. 213, considerando-se que já possuem 

procuração nos autos (fl. 79-vº).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172252 Nr: 13872-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em que pese não se mostre aplicável na espécie o artigo 653 do CPC, 

visto que de fato sequer fora localizado o endereço do executado é certo 

que a insolvência do mesma corroborado pelo fato deste ter fornecido 

quando da confissão de dívida endereço inexistente conforme se extrai da 

certidão de fls. 43, reputo ser de rigor o deferimento da medida de arresto 

em sua forma cautelar, nos termos do artigo 813, b do CPC, nada 

obstando na realização de arresto junto a aplicações financeiras na forma 

requerida pelo exequente.

Outrossim, visando o prosseguimento do feito e a regular citação do 

devedor, diligencie-se junto dos sistemas bacenjud, renajud, posto do 

INSS, Siel e demais entes conveniados para a localização do executado.

Obtido novo endereço, proceda-se nova tentativa de citação do devedor, 

frustrada as diligencias, intime-se o exequente para que promova a 

citação, requerendo o que entender necessário para tanto.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183034 Nr: 1090-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAINE MENDES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, entendo que incontroverso o processamento do feito 
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pelo rito sumário, nos termos do art. 275, II, “e”, do CPC, razão pela qual 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, devendo ser remetido de imediato à PRIMEIRA VARA CÍVEL 

para as deliberações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 9821 Nr: 123-50.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE MATO 

GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALZIRA PAPADIMACOPOULOS 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA, 

ELADIO MIRANDA LIMA, JEAN WALTER WAHLBRINK, MÁRIO CARDI 

FILHO

 Vistos,

I - Antes de analisar o pedido levantamento de alvara´de fls. 948-949, de 

rigor a intimação da parte requerida - OI S/A - para se manifestar a 

respeito do postulado, no prazo de 10 (dez) dias, visto que os valores 

vinculados neste feito são decorrentes dos depósitos realizados pelo 

autor, com suas respectivas correções, em razão da ação original de 

consignação em pagamento, com sentença procedente às fls. 727-731 

para condenar a empresa requerida a receber os valores consignados 

nos autos pelo autor.

II - Assim, após a manifestação da requerida, retornem conclusos para as 

deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64919 Nr: 6398-68.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSÉ HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO, 

MARIA LUCILIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON

 Vistos,

Translade-se para o presente feito cópia da sentença prolatada nos autos 

cod. 63916, solicientando-se ao Juízo da 3ª Vara cópia do respectivo 

Acórdão quando do retorno dos autos, após o julgamento da r. apelação.

Transladado o respectivo acórdão, colha-se a manifestação das partes 

quanto ao prosseguimento do feito.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 101330 Nr: 250-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES, FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 Vistos,

Considerando-se que o contrato claramente preve a capitalização dos 

juros, inclusive para a fase de inadimplência, conforme se extrai do 

parágrafo primeiro da cláusula quinta da cédula de crédito bancário de fls. 

50, de rigor a renovação do cálculo pelo contador.

Após, oportunize-se a manfiestação das partes.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136730 Nr: 7014-04.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIEL PAULO COPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES, 

LUCIANE SOARES MARTINAZZO, RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LARA 

MOSQUEIRO, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA, Gilson 

Teixeira Campos

 Vistos,

I - Intimem-se os exequentes para subscreverem a petição de fls. 

246-247, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser desconsiderada dos 

autos.

II - Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181962 Nr: 24094-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certificado à fl. 43, não há notícias nos autos do pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária.

Assim, nos termos do art. 284 do CPC, intime-se a parte requerente para 

suprir a falta apontada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182450 Nr: 260-07.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de ação por meio da qual se pretende a busca e apreensão 

do bem em sede de liminar, é imprescindível a juntada de documento que 

pressupõe a constituição em mora da parte inadimplente (Súmula nº 72 

STJ).

Neste caso, verifico que não há nos autos comprovação da constituição 

em mora do devedor mediante a juntada da notificação expedida, com o 

seu respectivo comprovante de recebimento.

Assim, nos termos do art. 284 do CPC, faculto ao requerente a emenda à 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182497 Nr: 284-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

 Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 
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cumprido este requisito (notificação fls. 26-28).

 Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

 Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

 Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

 Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

 Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do art. 172 e seus parágrafos, do art. 842 § 1º, 662 e 

579 todos do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182479 Nr: 274-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certificado à fl. 17, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do art. 284 do CPC, intime-se a parte requerente para 

realizar o pagamento da referida taxa no valor de R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180905 Nr: 22894-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, MARCELO BRASIL SALIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em manifestação de fls. 43/44, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

 Desse modo, preenchidos os requisitos, homologo por sentença a avença 

estabelecida para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Assim, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e, consequentemente, 

defiro a suspensão na forma do art. 265, inciso II, do CPC, até a data limite 

para cumprimento do acordo que se dará em 16.1.2015.

Custas e honorários como acordado (fl. 43, item 9).

Expeça-se o necessário nos termos do acordo realizado.

Preclusas as vias impugnativas, cumpra-se com as cautelas legais, 

encaminhando-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até 16.1.2015, intimando-se as partes posteriormente para 

noticiarem o cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem conclusos para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180473 Nr: 22376-41.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE LIMA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

ajuizada por Banco Itaucard S.A. em face de Gustavo de Lima Bastos, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito seguiu processamento, contudo à fl. 22 a parte requerente postula 

pela extinção da ação, nos termos do art. 267,VIII, do CPC.

É o relato necessário,

Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do art. 267 do CPC.

Sem embargo, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, 

até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe.

Posto isso, na forma do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Desentranhem-se os documentos que instruem a exordial e sejam 

entregues ao exequente, conforme requerido à fl. 22, sendo os mesmos 

substituídos por cópias.

Recolha-se, com urgência, o mandado expedido à fl. 19.

Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas (art. 26 do 

CPC) e, na forma do art. 20, §4º do CPC.

Sem honorários advocatícios porque não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, e intime-se apenas o requerente.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181965 Nr: 24098-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

 Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (notificação fl. 18-19).

 Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

 Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

 Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

 Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).
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 Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do art. 172 e seus parágrafos, do art. 842 § 1º, 662 e 

579 todos do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182066 Nr: 24154-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOPEL RETIFICA DE MOTORES E PEÇAS 

LTDA, DECIO RODRIGO FRARE, ALEXANDRE TADEU FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certificado à fl. 48, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do art. 284 do CPC, intime-se a parte requerente para 

realizar o pagamento da referida taxa no valor de R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180249 Nr: 22130-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL 

DO VALE"), ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de sorte que é pertinente a ação 

monitória.

Defiro, diante disso, a expedição de mandado, com prazo de 15 dias, nos 

termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso o requerido o cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados, para o caso de 

não-cumprimento, em 20% do valor da dívida.

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181963 Nr: 24096-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO, 

Kelly Anayana Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil, recebo a inicial, determinando a citação da parte requerida para, 

querendo, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 322 do Código de Processo Civil).

Consigne-se que, quanto à matéria de direito disponível, não sendo 

contestado o pedido formulado, serão presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados pela autora, nos termos dos artigos 285 e 319 do Código 

de Processo Civil.

Caso a parte requerida alegue em defesa qualquer das matérias 

enumeradas no art. 301 do CPC, junte documentos novos aos autos ou 

oponha algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

diga este em 10 (dez) dias, conforme preceituam os artigos 326, 327 e 

398 do CPC, exceto se a contestação for intempestiva.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180265 Nr: 22151-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se que cumprida parcialmente às determinações de fl. 24, 

uma vez que o autor deixou de recolher a taxa atinente a Guia de 

Recolhimento nº 18639, no valor de R$ 59,05 (cinquenta e nove reais e 

cinco centavos), conforme informação de fl. 23, tampouco apresentou 

cópia legível do contrato objeto da ação, intime-se o autor para cumprir as 

faltas indicadas, no prazo de 48h, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153517 Nr: 2171-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES FRANCISCO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139438 Nr: 9919-79.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA, 

PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN MIGUEL, CRISTIANE 

BELINATI GARCIA LOPES

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146764 Nr: 6507-09.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCINEI MAZANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 
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distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145798 Nr: 5489-50.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON JULIANO ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP, CINTIA OLIVEIRA NASCIMENTO DE ALMEIDA, CLOVIS BATISTA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TIAGO PASCHOALIN

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119822 Nr: 9726-35.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON, LIA DAMO 

DEDECCA, OTAVIO SIMPLICIO KUHN

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136810 Nr: 7101-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGINA DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 Posto isso, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo 

Civil, c.c o art. 840, do Código Civil, homologo o acordo entabulado entre 

as partes (fls. 297-299) e, assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito.Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos 

patronos e eventuais custas pela parte autora (fl. 298, item 1.5), cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça 

pleiteada na propositura da ação.Defira-se o levantamento dos valores 

consignados, a ser realizado por meio de transferência eletrônica (DOC ou 

TED), nos termos do acordo realizado entre as partes.Acaso o valor 

disponível no sistema SisconDJ não confira com o valor depositado pelo 

requerente, oficie-se ao Departamento da Conta Única para realizar a 

vinculação dos valores depositados em Juízo a este feito, a bem de 

possibilitar a expedição de alvará de liberação.Encaminhe-se juntamente 

com o ofício a ser expedido, cópia dos comprovantes de depósitos 

juntados pela requerente nos autos.Destarte, expeça-se imediatamente o 

necessário nos termos do acordo celebrado, ante a renúncia das partes 

quanto ao prazo recursal.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Certificado o cumprimento, baixas e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135166 Nr: 5428-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

NELCI TEREZINHA WALTER SCHERER, MERICE JACINTA SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI, RODRIGO CALETTI DEON

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS DO TERMO 

DE PENHORA EXPEDIDA NOS AUTOS. E PARA QUE O EXEQUENTE 

PROCEDA A RETIRADA DA CERTIDÃO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141008 Nr: 337-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTO JOAQUIM DE LIMA, MARIA ALICE 

LOMBARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em manifestação de fls. 95/96, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

 Desse modo, preenchidos os requisitos, homologo por sentença a avença 

estabelecida para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Assim, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determino a extinção do processo, ante o acordo extrajudicial entabulado 

entre as partes.

Custas processuais e honorários como acordado (fl. 95, item III).

 Expeça-se o necessário nos termos do acordo realizado.

Considerando-se a desistência das partes quanto ao prazo recursal, 

cumpra-se com as cautelas legais. Após, arquive-se.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115646 Nr: 5710-38.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDI DE FÁTIMA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL, RICARDO AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO

 I - Considerando-se que o D. Advogado Eduardo Montenegro Dotta 

OAB/SP 155.456, representante da instituição requerida, não possui 

procuração nos autos, deixo, por ora, de homologar o acordo de fls. 

259-262 até a regularização da representação processual, para tanto 

concedo o prazo de 10 (dez) dias.

II - Decorrido o prazo sem apresentação da procuração ou 

substabelecimento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175345 Nr: 17289-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO, 

Kelly Anayana Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 769 de 939



 Assim, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e, consequentemente, 

defiro a suspensão na forma do art. 265, inciso II, do CPC, até a data limite 

para cumprimento do acordo que se dará em 30.7.2015.Honorários 

advocatícios pela parte requerida (fl. 42, “Cláusula Segunda”) e eventuais 

custas pela parte autora.Expeça-se o necessário nos termos do acordo 

realizado.Preclusas as vias impugnativas, cumpra-se com as cautelas 

legais, encaminhando-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até 30.7.2015, intimando-se as partes posteriormente para 

noticiarem o cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

retornem conclusos para análise da extinção da ação.Cumpra-se. 

Intime-se.Em manifestação de fls. 42-44, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação. Desse modo, preenchidos os requisitos, homologo 

por sentença a avença estabelecida para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Assim, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo entabulado entre as partes e, 

consequentemente, defiro a suspensão na forma do art. 265, inciso II, do 

CPC, até a data limite para cumprimento do acordo que se dará em 

30.7.2015.Honorários advocatícios pela parte requerida (fl. 42, “Cláusula 

Segunda”) e eventuais custas pela parte autora.Expeça-se o necessário 

nos termos do acordo realizado.Preclusas as vias impugnativas, 

cumpra-se com as cautelas legais, encaminhando-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até 30.7.2015, intimando-se as 

partes posteriormente para noticiarem o cumprimento do acordo, no prazo 

de 10 (dez) dias.Após, retornem conclusos para análise da extinção da 

ação.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143826 Nr: 3392-77.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FABIANO DOS REIS CARRICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO

 Em manifestação de fls. 208/209, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

 Desse modo, preenchidos os requisitos, homologo por sentença a avença 

estabelecida para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Assim, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, 

homologo o acordo entabulado entre as partes, bem como a desistência 

da ação, e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e 

eventuais custas pela parte autora (fl. 208, item 6), cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça pleiteada na 

propositura da ação.

 Expeça-se o necessário nos termos do acordo realizado.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se as cautelas legais.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173018 Nr: 14993-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS ÀS FLS.62, E 

PARA QUE FORNEÇA NOVO ENDEREÇO DO EXECUTADO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135034 Nr: 5175-41.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA TRETTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL

 Em manifestação de fls. 100/101, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação e, por conseguinte, a suspensão do presente feito até a 

ocorrência do integral adimplemento.

 Desse modo, preenchidos os requisitos, homologo por sentença a avença 

estabelecida para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Assim, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e, consequentemente, 

defiro a suspensão na forma do art. 265, inciso II, do CPC, até a data limite 

para cumprimento do acordo que se dará em 18.9.2015.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e 

eventuais custas pela parte requerida.

Em razão do acordo realizado entre as partes, cancelo a audiência 

aprazada à fl. 93.

Expeça-se o necessário nos termos do acordo realizado.

Preclusas as vias impugnativas, cumpra-se com as cautelas legais, 

encaminhando-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até 18.9.2015, intimando-se as partes posteriormente para 

noticiarem o cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem conclusos para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119784 Nr: 9696-97.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAINE QUESIA GODOI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI, 

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, LUZIA ANGELICA ARRUDA 

GONÇALVES, MARIANE CARDOSO MACAREVICH, ROSÂNGELA DA 

ROSA CORREA

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, DA 

CERTIDÃO DE FLS. 344, E PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS NO VALOR DE R$167,72 MAIS A TAXA 

JUDICIÁRIA NO VALOR DE R$53,51 A SER RECOLHIDO EM GUIA PRÓPRIA 

DO FUNAJURIS (site tjmt.jus.br), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147559 Nr: 7364-55.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161464 Nr: 12102-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PAULO RIBEIRO-ME, VALDIR PAULO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA 

MANIFESTAREM NO PRAZO LEGAL ACERCA DA PENHORA VIA 

BACEN-JUD EFETUADA NOS AUTOS AS FLS 72/74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LABORATORIOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA FÁTIMA MORIZZO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140383 Nr: 10943-45.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA CAVALARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL, RICARDO AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES, ANDREZA ZANUSSI BARRETO, ANTONIO CEZAR RIBEIRO, 

JOAO FLAVIO RIBEIRO, KAMILA DE SOUZA COUTINHO, ROBERTO 

GUENDA, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 475-I e seguintes do CPC, 

regularizando os pólos da demanda.

II – Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia 

devida indicada às fls. 235/236, conforme memória de cálculo de fls. 

237-241, sob pena do valor da condenação ser acrescento da multa de 

10% prevista no artigo 475-J do CPC (STJ - AgRg no REsp 1242701/RS).

III - Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132674 Nr: 2552-04.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 475-I e seguintes do CPC, 

regularizando os pólos da demanda.

II – Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia 

devida indicada às fls. 270/271, sob pena do valor da condenação ser 

acrescento da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC (STJ - AgRg 

no REsp 1242701/RS).

III – Decorrido o prazo sem cumprimento pelo executado, retornem os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos reivindicados pelo 

exequente à fl. 271.

 IV – Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145193 Nr: 4861-61.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI CALVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI, RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO

 Em manifestação de fls. 311-312, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

 Desse modo, preenchidos os requisitos, homologo por sentença a avença 

estabelecida para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Assim, com fundamento subsidiário no art. 269, inciso III e V, do Código de 

Processo Civil, determino a extinção do processo, ante o acordo 

entabulado entre as partes.

 Expeça-se alvará de levantamento em favor do banco réu, conforme 

acordado entre as partes no item “1” da fl. 311.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e 

eventuais custas pela parte autora (fl. 311-vº, item 7).

Considerando-se a desistência das partes quanto ao prazo recursal, 

cumpra-se com as cautelas legais.

 Proceda-se o levantamento de eventuais restrições realizadas nos autos 

por este Juízo.

Após, arquive-se.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158909 Nr: 7502-85.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174241 Nr: 16099-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE CHAGAS DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA, 

THIESSA ESTEVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

ACERCA DAS CARTAS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO DEVOLVIDAS, AR 

JUNTADOS ÀS FLS. 52/53, PARA REQUERER O QUE DE DIREITO NO 
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PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142401 Nr: 1814-79.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

requeiram o que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e 

recolhimento de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram 

distribuídas em razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177361 Nr: 19481-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEÃO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA 

MANIFESTAREM NO PRAZO LEGAL, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÀS FLS.30/33.

Vara Única Criminal

Edital

 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

 VARA ÚNICA CRIMINAL

 JUIZ(A):JOÃO FRANCISCO C. DE ALMEIDA

 ESCRIVÃO(Ã):MAURÍCIO LINEU FETT

 EXPEDIENTE:2015/3

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 Proc.: 149775 Nr: 9764-42.2012.811.0055 - AÇÃO: PROCESSO 

CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - RÉU: JAIRO ALVES DOS 

SANTOS

 EDITAL DE:INTIMAÇÃO - PRAZO:90 - INTIMANDO: JAIRO ALVES DOS 

SANTOS FILIAÇÃO: MANOEL ALVES DOS SANTOS E AUGUSTA ALVES 

DOS SANTOS, DATA DE NASCIMENTO: 28/05/1972, BRASILEIRO, 

NATURAL DE CUIABA-MT, SOLTEIRO(A),

 FINALIDADE:TOMAR CIENCIA DA DECISAO ABAIXO BEM COMO 

MANIFESTAR O SEU DESEJO DE RECORRER OU NÃO DA MESMA.

 DESPACHO:ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL CONSUBSTANCIADA PELA DENÚNCIA DE FLS. 05/06, PARA 

CONDENAR O RÉU JAIRO ALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 

NASCIDO EM 28/05/1973, NATURAL DE CUIABÁ/MT, FILHO DE MANOEL 

ALVES DOS SANTOS E DE AUGUSTA ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE 

NA RUA PASSIGUARA, Nº 128, BAIRRO PEDREGAL, CIDADE DE 

CUIABÁ/MT, COMO INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES ESTAMPADOS 

NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 28, DA LEI 11.343/2006. 

EM OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO 

PENAL, PASSO A DOSAR-LHE AS REPRIMENDAS. DO DELITO DE ROUBO 

QUALIFICADO. O CÓDIGO PENAL ATRIBUI PARA O CRIME, A PENA DE 

RECLUSÃO DE 04 (QUATRO) A 10 (DEZ) ANOS, E MULTA. 

CULPABILIDADE – DE MEDIANA ENVERGADURA, JÁ QUE O RÉU DETINHA 

CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DE AGIR DE MODO DIVERSO. 

ANTECEDENTES – NÃO HÁ REGISTROS. CONDUTA SOCIAL – NÃO 

APARENTA SER BOA, JÁ QUE O RÉU RESPONDE AINDA A OUTRO 

PROCEDIMENTO CRIMINAL NESTA COMARCA, CONFORME CÓDIGO 

118586. PERSONALIDADE DO AGENTE – NÃO RESTOU DEMONSTRADA. 

MOTIVOS – NÃO FICARAM ESCLARECIDOS. AS CIRCUNSTÂNCIAS NO 

CASO QUALIFICAM A CONDUTA E SERÃO CONSIDERADAS NA FASE 

FINAL DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS – FORAM DE MEDIANA 

ENVERGADURA, POIS A VÍTIMA NÃO CONSEGUIU RECUPERAR O BEM 

SUBTRAÍDO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – ENTENDO QUE NÃO 

CONTRIBUIU PARA A ATIVIDADE CRIMINOSA. APÓS ANÁLISE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSIDERANDO QUE SÃO 

PARCIALMENTE FAVORÁVEIS AO RÉU, FIXO A PENA BASE EM 04 

(QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. EM RELAÇÃO A 

PENA DE MULTA, ATENDENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JÁ 

ANALISADAS DO ART. 59 DO CP, FIXO EM 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, 

NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, LEVANDO-SE EM CONTA A 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO (ART. 60, CP). NO CASO, 

INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, BEM 

COMO, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. POR SUA VEZ, VERIFICO QUE 

SE ENCONTRA PRESENTE A CAUSA DE MAJORAÇÃO DE PENA 

PREVISTA NO § 2°, INCISO II, DO MENCIONADO ARTIGO. CONSIDERANDO 

QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, SENDO 

ASSIM, MAJORO A PENA NO MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, EM 1/3, FICANDO 

A PENA EM 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS. 

DESTE MODO, FIXO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA EM 05 

(CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E, AO 

PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO 

SALÁRIO MÍNIMO. ESTABELEÇO O REGIME SEMIABERTO PARA 

CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE, TENDO EM VISTA O 

QUE PRECEITUA O ART. 33, § 2º, INCISO "B" DO CÓDIGO PENAL. 

VERIFICANDO A REDAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, 

OBSERVO QUE O RÉU NÃO FAZ JUS A SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POR CAUSA 

DA PENA APLICADA E DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA À VÍTIMA. NO MESMO 

SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DO SURSIS (ART. 77, 

CP). DO DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE. O ART. 28 DA LEI Nº 

11.343/2006 DISPÕE: "ART. 28. QUEM ADQUIRIR, GUARDAR, TIVER EM 

DEPÓSITO, TRANSPORTAR OU TROUXER CONSIGO, PARA CONSUMO 

PESSOAL, DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM 

DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR SERÁ SUBMETIDO ÀS 

SEGUINTES PENAS: I - ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS; 

II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE; III - MEDIDA EDUCATIVA 

DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO". 

VERIFICANDO AS CONDIÇÕES DO ACUSADO E DO CRIME, E TENDO 

COMO ESTEIO OS MESMOS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS 

ANTERIORMENTE, DIVERGINDO SOMENTE NA CONSEQUÊNCIA DO CRIME, 

QUE É INERENTE AO TIPO PENAL E, CONSIDERANDO QUE O ACUSADO É 

APARENTEMENTE PRIMÁRIO, CONSIDERO NECESSÁRIO E SUFICIENTE 

PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME A APLICAÇÃO DA 

PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 28 DA NOVA LEI DE TÓXICO, OU 

SEJA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO PRAZO DE 02 

(DOIS) MESES, DURANTE 7 (SETE) HORAS SEMANAIS, SALIENTANDO 

QUE TAIS SERVIÇOS SERÃO ESPECIFICADOS EM AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA FUTURA. FINALIZANDO, QUANTO AO DIREITO DE APELAR 

EM LIBERDADE, INSTA OBSERVAR QUE, TENDO EM VISTA QUE O RÉU 

RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE E O REGIME FIXADO PARA O 

CUMPRIMENTO DA PENA E, CONSIDERANDO AINDA QUE OS REQUISITOS 

DA PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRAM-SE AUSENTES, PORTANTO, COM 

ARRIMO NO ART. 387, § ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 

CONCEDO AO RÉU JAIRO A OPORTUNIDADE DE RECORRER EM 

LIBERDADE DA PRESENTE SENTENÇA. TANGARÁ DA SERRA - MT, 14 DE 

JULHO DE 2014. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE 

DIREITO- DIGITADOR:INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 124455 Nr: 3453-06.2010.811.0055 - AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL 

- AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - RÉU: JORGE DOS SANTOS 

JESUS - EDITAL DE:INTIMAÇÃO - PRAZO:90 - INTIMANDO: JORGE DOS 

SANTOS JESUS, RG: 376350711 SSP SP FILIAÇÃO: FRANCISCO DE 

JESUS E ERVINA XAVIER DOS SANTOS JESUS, DATA DE NASCIMENTO: 

20/02/1983, BRASILEIRO(A), NATURAL DE BARRA DO BUGRES-MT, 

SOLTEIRO(A), PENSIONISTA DO INSS,

 FINALIDADE:TOMAR CIENCIA DA DECISAO ABAIXO DEVENDO 

MANIFESTAR A VONTADE DE RECORRER OU NÃO DA MESMA.

 DESPACHO:VISTOS EM CORREIÇÃO. PROCESSO EM ORDEM, 
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AGUARDANDO SENTENÇA QUE SERÁ PROLATADA, ASSIM QUE ESTE 

MAGISTRADO TERMINAR O PERÍODO CORREICIONAL, DEVENDO O 

MESMO AGUARDAR EM GABINETE, ANTE O VOLUME DE FEITOS 

PENDENTES DE CORREIÇÃO E O TEMPO A SER GASTOS PARA 

PROLATAR SENTENÇA, AINDA MAIS QUANDO DE TRATA DE RÉU SOLTO. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. - DIGITADOR:INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

  

EDITAL DE CITAÇÃO

Proc.: 167874 Nr: 8191-95.2014.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - AUTOR(A): CISC TANGARÁ DA SERRA - 

CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - 

INDICIADO: FAGNO DA SILVA LIMA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 

DIAS - CITANDO: FAGNO DA SILVA LIMA, FILIAÇÃO: DOMINGOS DE 

SOUSA LIMA E FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA LIMA, 

BRASILEIRO(A), CONVIVENTE, ENDEREÇO: EM LUGAR INCERTO OU NÃO 

SABIDO. - FINALIDADE: CITAÇÃO DO REPRESENTADO, ACIMA 

QUALIFICADO, DE CONFORMIDADE COM O DESPACHO ABAIXO 

TRANSCRITO, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O 

PEDIDO, INDICANDO AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. CIENTE DA 

CONSEQUÊNCIA DISPOSTA NO ART. 803 DO CPC, OU SEJA, DE QUE EM 

NÃO SENDO CONTESTADO O PEDIDO, PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS COMO 

VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE REQUERENTE 

(ARTS. 285 E 319), CASO EM QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 05 

(CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA QUALQUER EFEITO NA SEARA DO 

DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. - 

RESUMO DA INICIAL: CONSTA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

SIMPLIFICADO QUE A VÍTIMA SILVANA APARECIDA MAGALHÃES 

INFORMA QUE O REPRESENTADO NA DATA DE 24/03/2014, CHEGOU EM 

CASA EMBRIAGADO, INICIOU UMA DISCUSSÃO COM ELA (VÍTIMA) E 

DERRAMOU CERVEJA EM SUA CABEÇA. QUANDO A FILHA DA VÍTIMA 

COMEÇOU A CHORAR, O REFERIDO REPRESENTADO PEGOU UM FACÃO 

E AMEAÇOU CORTAR A CABEÇA DA CRIANÇA CASO ESTA NÃO 

FICASSE EM SILÊNCIO. MOMENTO EM QUE A VÍTIMA CORREU LEVANDO 

SUA FILHA PARA FORA DE CASA E PEDIU AJUDA À POLÍCIA MILITAR. 

DESPACHO: VISTOS. TENDO EM MIRA QUE AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

POSSUEM NATUREZA AUTÔNOMA E CARÁTER SATISFATIVO, 

CONFORME PREDOMINA O ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, E 

CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O ART. 13 DA LEI EM COMENTO, PENSO 

QUE NO CASO DEVEM INCIDIR ALGUMAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL AFETAS AO PROCESSO CAUTELAR. SENDO ASSIM, 

COM ESPEQUE NO ART. 802 DO CPC, DETERMINO A CITAÇÃO DO 

REPRESENTADO, PARA QUERENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS PROVAS QUE PRETENDE 

PRODUZIR. DEVE TAMBÉM, NO MESMO ATO, SER O REPRESENTADO 

CIENTIFICADO DA CONSEQÜÊNCIA DISPOSTA NO ART. 803 DO CPC, OU 

SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO CONTESTADO O PEDIDO, 

PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS PELO REQUERIDO, COMO VERDADEIROS, OS 

FATOS ALEGADOS PELA REQUERENTE (ARTS. 285 E 319); CASO EM 

QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 5 (CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA 

QUALQUER EFEITO NA SEARA DO DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE 

APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. COMUNIQUE-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO (§1º DO ART. 19 DA LEI 11.340/2006). ÀS PROVIDÊNCIAS. 

CUMPRA-SE. VISTOS. DEFIRO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DO ACUSADO 

POR EDITAL, NO PRAZO LEGAL. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE. E, 

PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, NO 

FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. TANGARÁ DA SERRA - MT, 15 DE JANEIRO DE 2015.

  

Proc.: 180918 Nr: 22901-23.2014.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - INDICIADO(A): CARLOS MENDES CORREIA

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS - VÍTIMA: MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO DOS ANJOS - RÉU(S): CARLOS MENDES 

CORREIA - CITANDO: CARLOS MENDES CORREIA, SEM QUALIFICAÇÃO 

NOS AUTOS, ENDEREÇO: LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO - 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO REPRESENTADO, ACIMA QUALIFICADO, DE 

CONFORMIDADE COM O DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO, PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. CIENTE DA CONSEQUÊNCIA 

DISPOSTA NO ART. 803 DO CPC, OU SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO 

CONTESTADO O PEDIDO, PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS COMO 

VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE REQUERENTE 

(ARTS. 285 E 319), CASO EM QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 05 

(CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA QUALQUER EFEITO NA SEARA DO 

DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. 

INTIMAÇÃO DO MENCIONADO REPRESENTADO DO DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS SEGUINTES: 1 - PROIBIÇÃO AO REPRESENTADO 

CARLOS MENDES CORREIA, DE SE APROXIMAR DA SUBSTITUÍDA MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, 

FIXANDO O LIMITE DE 100 METROS MÍNIMOS DE DISTÂNCIA DOS 

MESMOS, SOB PENA DE SER DETIDO E PROCESSADO PELO DELITO DE 

DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) CASO SEJA ENCONTRADO EM TAL 

SITUAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA, 

POSSIBILITADA PELO ART. 313, INCISO IV, DO CPP, COM A REDAÇÃO 

DADA PELO ART. 42, DA LEI 11.340/2006; 2 – PROIBIÇÃO DO AUTOR DA 

VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; 3 – 

PROIBIÇÃO DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E LOCAL DE 

TRABALHO, VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E 

PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RESUMO DA INICIAL: CONSTA DO PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE POR 

PERÍODO APROXIMADO DE DOIS MESES, MANTEVE CERTO 

RELACIONAMENTO AFETIVO COM O REPRESENTADO, QUE ESTE NÃO 

POSSUI ENDEREÇO FIXO, PASSANDO A MAIOR PARTE DO DIA NA 

PRAÇA DA BÍBLIA, NESTA CIDADE. QUE APÓS TER ROMPIDO O 

RELACIONAMENTO COM O REPRESENTADO, ESTE PASSOU A LIGAR 

PARA SI E AMEAÇAR-LHE DE MORTE, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA 

CASO NÃO REATASSE O NAMORO. DESPACHO: VISTOS.TRATA-SE DE 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS (CAUTELARES), FEITO POR 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO DOS ANJOS, EM DECORRÊNCIA 

DAS AMEAÇAS SOFRIDAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, 

ABARCADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. CONSTA NO PRESENTE 

INFORMATIVO (OFÍCIO Nº 135/2014/PLANTÃO/MS) QUE A VÍTIMA 

PROCUROU A DEPOL RELATANDO QUE SEU EX-COMPANHEIRO CARLOS 

MENDES CORREIA A AMEAÇOU. VÊ-SE ÀS FLS. 08/09, PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS QUE SE ENCONTRA EM SINTONIA COM O ART. 12 DA LEI 

DE REGÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL DETERMINO O PROCESSAMENTO DO 

FEITO. PRIMEIRAMENTE CABE RESSALTAR QUE A LEI Nº 11.340/2006 EM 

SEU ART. 7º E INCISOS ADUZ: ART. 7O SÃO FORMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, ENTRE OUTRAS: I - A 

VIOLÊNCIA FÍSICA, ENTENDIDA COMO QUALQUER CONDUTA QUE 

OFENDA SUA INTEGRIDADE OU SAÚDE CORPORAL;II - A VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA, ENTENDIDA COMO QUALQUER CONDUTA QUE LHE 

CAUSE DANO EMOCIONAL E DIMINUIÇÃO DA AUTO-ESTIMA OU QUE LHE 

PREJUDIQUE E PERTURBE O PLENO DESENVOLVIMENTO OU QUE VISE 

DEGRADAR OU CONTROLAR SUAS AÇÕES, COMPORTAMENTOS, 

CRENÇAS E DECISÕES, MEDIANTE AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO, 

HUMILHAÇÃO, MANIPULAÇÃO, ISOLAMENTO, VIGILÂNCIA CONSTANTE, 

PERSEGUIÇÃO CONTUMAZ, INSULTO, CHANTAGEM, RIDICULARIZAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E LIMITAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR OU QUALQUER 

OUTRO MEIO QUE LHE CAUSE PREJUÍZO À SAÚDE PSICOLÓGICA E À 

AUTODETERMINAÇÃO; III - A VIOLÊNCIA SEXUAL, ENTENDIDA COMO 

QUALQUER CONDUTA QUE A CONSTRANJA A PRESENCIAR, A MANTER 

OU A PARTICIPAR DE RELAÇÃO SEXUAL NÃO DESEJADA, MEDIANTE 

INTIMIDAÇÃO, AMEAÇA, COAÇÃO OU USO DA FORÇA; QUE A INDUZA A 

COMERCIALIZAR OU A UTILIZAR, DE QUALQUER MODO, A SUA 

SEXUALIDADE, QUE A IMPEÇA DE USAR QUALQUER MÉTODO 

CONTRACEPTIVO OU QUE A FORCE AO MATRIMÔNIO, À GRAVIDEZ, AO 

ABORTO OU À PROSTITUIÇÃO, MEDIANTE COAÇÃO, CHANTAGEM, 

SUBORNO OU MANIPULAÇÃO; OU QUE LIMITE OU ANULE O EXERCÍCIO 

DE SEUS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS; IV - A VIOLÊNCIA 

PATRIMONIAL, ENTENDIDA COMO QUALQUER CONDUTA QUE 

CONFIGURE RETENÇÃO, SUBTRAÇÃO, DESTRUIÇÃO PARCIAL OU TOTAL 

DE SEUS OBJETOS, INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DOCUMENTOS 

PESSOAIS, BENS, VALORES E DIREITOS OU RECURSOS ECONÔMICOS, 

INCLUINDO OS DESTINADOS A SATISFAZER SUAS NECESSIDADES; V - A 

VIOLÊNCIA MORAL, ENTENDIDA COMO QUALQUER CONDUTA QUE 

CONFIGURE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO OU INJÚRIA. ANALISANDO O 

CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ ACOSTADO AOS AUTOS, CONSISTENTE NO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E TERMO DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, 

CONSTATO QUE O PEDIDO, POR ORA, MERECE GUARIDA. DIANTE DISSO, 

DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TENHO QUE 

A REQUERENTE POSSUI O DIREITO ÀS MEDIDAS PROTETIVAS 
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DESCRITAS NO CAPÍTULO II, DA LEI DE REGÊNCIA. POSTO ISSO, COM 

ARRIMO NESTES FUNDAMENTOS E NO ART. 19, E 22 DA CITADA LEI, 

DETERMINO: 1 - PROIBIÇÃO AO REPRESENTADO CARLOS MENDES 

CORREIA, DE SE APROXIMAR DA SUBSTITUÍDA MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA PINTO, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, FIXANDO O LIMITE 

DE 100 METROS MÍNIMOS DE DISTÂNCIA DOS MESMOS, SOB PENA DE 

SER DETIDO E PROCESSADO PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 

330, DO CP) CASO SEJA ENCONTRADO EM TAL SITUAÇÃO, SEM 

PREJUÍZO DA ANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA, POSSIBILITADA PELO 

ART. 313, INCISO IV, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 42, DA 

LEI 11.340/2006; 2 – PROIBIÇÃO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER 

CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS 

POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; 3 – PROIBIÇÃO DE 

FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E LOCAL DE TRABALHO, 

VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

OFENDIDA. ESTA DECISÃO DEVERÁ SER CUMPRIDA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA EM CONJUNTO COM A AUTORIDADE POLICIAL. ADEMAIS, 

DEVERÁ O REPRESENTADO SER ALERTADO DE QUE EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DESTA DECISÃO, PODERÁ SER DECRETADA A SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, SEM PREJUÍZO DE APLICAÇÃO DE OUTRAS 

SANÇÕES PENAIS CABÍVEIS. CASO O REPRESENTADO NÃO SEJA 

LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO DA PRESENTE DECISÃO DETERMINO 

DESDE JÁ SUA INTIMAÇÃO FICTA, VIA EDITAL, PELO PRAZO DE 

NOVENTA DIAS. A DECISÃO DEVERÁ SER CUMPRIDA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA. TENDO EM MIRA QUE AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO POSSUEM NATUREZA AUTÔNOMA E CARÁTER 

SATISFATIVO, CONFORME PREDOMINA O ATUAL ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL, E CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O ART. 13 DA LEI 

EM COMENTO, PENSO QUE NO CASO DEVEM INCIDIR ALGUMAS 

DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFETAS AO PROCESSO 

CAUTELAR. SENDO ASSIM, COM ESPEQUE NO ART. 802 DO CPC, 

DETERMINO QUE O REPRESENTADO AO SER INTIMADO DO DEFERIMENTO 

DAS MEDIDAS, SEJA TAMBÉM, CITADO, PARA QUERENDO, NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS PROVAS QUE 

PRETENDE PRODUZIR.DEVE TAMBÉM, NO MESMO ATO, SER O 

REPRESENTADO CIENTIFICADO DA CONSEQÜÊNCIA DISPOSTA NO ART. 

803 DO CPC, OU SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO CONTESTADO O PEDIDO, 

PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS PELO REQUERIDO, COMO VERDADEIROS, OS 

FATOS ALEGADOS PELA REQUERENTE (ARTS. 285 E 319); CASO EM 

QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 5 (CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA 

QUALQUER EFEITO NA SEARA DO DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE 

APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. COMUNIQUE-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO (§1º DO ART. 19 DA LEI 11.340/2006). ÀS PROVIDÊNCIAS. 

CUMPRA-SE. TANGARÁ DA SERRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2014.JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. TANGARÁ DA SERRA - MT, 15 DE JANEIRO DE 2015. 

MAURÍCIO LINEU FETT - GESTOR JUDICIÁRIO

  

Proc.: 177516 Nr: 19566-93.2014.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - INDICIADO(A): DEIVID WILLIAN DOS 

SANTOS BRONDANI - EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 

DIAS - VÍTIMA: ANDRESSA MONIQUE DE SOUZA GONÇALVES RÉU(S): 

DEIVID WILLIAN DOS SANTOS BRONDANI - CITANDO:DEIVID WILLIAN 

DOS SANTOS BRONDANI, FILIAÇÃO: PAULO SERGIO BRONDANI E MARIA 

JOSE DOS SANTOS, BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A), RECEPCIONISTA, 

ENDEREÇO: LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO REPRESENTADO, ACIMA QUALIFICADO, DE 

CONFORMIDADE COM O DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO, PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. CIENTE DA CONSEQUÊNCIA 

DISPOSTA NO ART. 803 DO CPC, OU SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO 

CONTESTADO O PEDIDO, PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS COMO 

VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE REQUERENTE 

(ARTS. 285 E 319), CASO EM QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 05 

(CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA QUALQUER EFEITO NA SEARA DO 

DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. 

INTIMAÇÃO DO MENCIONADO REPRESENTADO DO DEFERIMENTO DA 

MEDIDAS PROTETIVAS SEGUINTES: 1 - PROIBIÇÃO AO REPRESENTADO 

DE SE APROXIMAR DA OFENDIDA, NO LIMITE MÍNIMO DE 300 METROS; 2 – 

PROIBIÇÃO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO DE COMUNICAÇÃO, AINDA QUE POR TELEFONE OU CARTAS; 3 – 

PROIBIÇÃO DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E LOCAL DE 

TRABALHO, VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E 

PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.

 RESUMO DA INICIAL: CONSTA DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETITVAS QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE NAMOROU COM O 

REPRESENTADO POR UM ANO E MEIO, SEPARANDO POR CAUSA DO 

CIÚME DELE. OCORRE QUE O REPRESENTADO NÃO ACEITA A 

SEPARAÇÃO, FICANDO OBSECADO AO DESCOBRIR O ENVOLVIMENTO 

DA VÍTIMA COM OUTRO RAPAZ. QUE O REPRESENTADO FOI À CASA DA 

VÍTIMA E PEDIU PARA ENTRAR PELA JANELA E SEGURANDO-A, TAPOU 

SUA BOCA, PEDINDO PARA CONVERSAR COM ELE POIS AQUELE SERIA 

O ÚLTIMO DIA DE SUA VIDA. QUE A VÍTIMA CONSEGUIU ESCAPAR E 

CORREU PARA A RUA PEDINDO AJUDA.

 DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. TENDO EM MIRA QUE AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO POSSUEM NATUREZA AUTÔNOMA E CARÁTER 

SATISFATIVO, CONFORME PREDOMINA O ATUAL ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL, E CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O ART. 13 DA LEI 

EM COMENTO, PENSO QUE NO CASO DEVEM INCIDIR ALGUMAS 

DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFETAS AO PROCESSO 

CAUTELAR. SENDO ASSIM, COM ESPEQUE NO ART. 802 DO CPC, 

DETERMINO A CITAÇÃO DO REPRESENTADO, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. DEVE TAMBÉM, NO MESMO ATO, 

SER O REPRESENTADO CIENTIFICADO DA CONSEQÜÊNCIA DISPOSTA NO 

ART. 803 DO CPC, OU SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO CONTESTADO O 

PEDIDO, PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS PELO REQUERIDO, COMO 

VERDADEIROS, OS FATOS ALEGADOS PELA REQUERENTE (ARTS. 285 E 

319); CASO EM QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 5 (CINCO) DIAS, SEM 

QUE ISSO SURTA QUALQUER EFEITO NA SEARA DO DIREITO PENAL, 

EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. COMUNIQUE-SE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO (§1º DO ART. 19 DA LEI 11.340/2006). ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE. E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO 

DE TODOS E QUE NINGUÉM, NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, 

EXPEDIU-SE O PRESENTE EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE 

COSTUME E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. TANGARÁ DA SERRA - MT, 

15 DE JANEIRO DE 2015. MAURÍCIO LINEU FETT, GESTOR JUDICIÁRIO

  

Proc.: 174744 Nr: 16663-85.2014.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - INDICIADO: JOSÉ LUCIO DOS SANTOS - 

EDITAL DE:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – PRAZO: 30 - INTIMANDO: JOSÉ 

LUCIO DOS SANTOS, FILIAÇÃO: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS E MARIA 

ROSA GOMES DOS SANTOS, SOLTEIRO, CONVIVENTE, SERVIÇOS 

GERAIS, ENDEREÇO: LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO

 FINALIDADE:CITAÇÃO DO REPRESENTADO, ACIMA QUALIFICADO, DE 

CONFORMIDADE COM O DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO, PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR. CIENTE DA CONSEQUÊNCIA 

DISPOSTA NO ART. 803 DO CPC, OU SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO 

CONTESTADO O PEDIDO, PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS COMO 

VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE REQUERENTE 

(ARTS. 285 E 319), CASO EM QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 05 

(CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA QUALQUER EFEITO NA SEARA DO 

DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. 

INTIMAÇÃO DO MENCIONADO REPRESENTADO DO DEFERIMENTO DA 

MEDIDAS PROTETIVAS SEGUINTES: 1 - PROIBIÇÃO AO REPRESENTADO 

CARLOS MENDES CORREIA, DE SE APROXIMAR DA SUBSTITUÍDA MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, 

FIXANDO O LIMITE DE 100 METROS MÍNIMOS DE DISTÂNCIA DOS 

MESMOS, SOB PENA DE SER DETIDO E PROCESSADO PELO DELITO DE 

DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) CASO SEJA ENCONTRADO EM TAL 

SITUAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DE PRISÃO PREVENTIVA, 

POSSIBILITADA PELO ART. 313, INCISO IV, DO CPP, COM A REDAÇÃO 

DADA PELO ART. 42, DA LEI 11.340/2006;

 2 – PROIBIÇÃO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO DE COMUNICAÇÃO;

 3 – PROIBIÇÃO DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E LOCAL DE 

TRABALHO, VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E 

PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.
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 RESUMO DA INICIAL:CONSTA DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS QUE A DECLARANTE CONVIVEU COM O REPRESENTADO 

POR OITO MESES E TEVE COM ELE UM FILHO. QUE O REPRESENTADO 

NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO E DESDE ENTÃO PASSOU A PERTURBÁ-LA, 

ATÉ MESMO AGREDINDO COM A DECLARANTE PARA REATAR A 

CONVIVÊNCIA. QUE O REPRESENTADO INSISTE EM NÃO DEIXÁ-LA EM 

PAZ E TEME QUE O REPRESENTADO COMETA ALGO GRAVE CONTRA SI 

OU SEUS FILHOS.

 DECISÃO/DESPACHO:VISTOS. TENDO EM MIRA QUE AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO POSSUEM NATUREZA AUTÔNOMA E CARÁTER 

SATISFATIVO, CONFORME PREDOMINA O ATUAL ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL, E CONSIDERANDO O QUE DISPÕE O ART. 13 DA LEI 

EM COMENTO, PENSO QUE NO CASO DEVEM INCIDIR ALGUMAS 

DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFETAS AO PROCESSO 

CAUTELAR. SENDO ASSIM, COM ESPEQUE NO ART. 802 DO CPC, 

DETERMINO A CITAÇÃO DO REPRESENTADO, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTESTAR O PEDIDO, INDICANDO AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZ

IR. DEVE TAMBÉM, NO MESMO ATO, SER O REPRESENTADO 

CIENTIFICADO DA CONSEQÜÊNCIA DISPOSTA NO ART. 803 DO CPC, OU 

SEJA, DE QUE EM NÃO SENDO CONTESTADO O PEDIDO, 

PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS PELO REQUERIDO, COMO VERDADEIROS, OS 

FATOS ALEGADOS PELA REQUERENTE (ARTS. 285 E 319); CASO EM 

QUE O JUIZ DECIDIRÁ DENTRO EM 5 (CINCO) DIAS, SEM QUE ISSO SURTA 

QUALQUER EFEITO NA SEARA DO DIREITO PENAL, EVENTUALMENTE 

APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO. COMUNIQUE-SE O MINISTÉRIO 

PÚBLICO (§1º DO ART. 19 DA LEI 11.340/2006). ÀS PROVIDÊNCIAS. 

CUMPRA-SE.

  

114971 - 2011 \ 95. Nr: 5115-39.2009.811.0055

AÇÃO: PROCESSO COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - EDITAL DE:CITAÇÃO - 

PRAZO:30

 INTIMANDO:RÉU(S): DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 

791.329.441-87, RG: 4.331.830-6 SSP PR FILIAÇÃO: EDIVALDO PEREIRA 

DOS SANTOS E MARIA DELINDA DE JESUS, DATA DE NASCIMENTO: 

05/04/1958, BRASILEIRO, NATURAL DE TEODORO SAMPAIO-SP, 

CASADO(A), ENDEREÇO: RUA 72, Q. 24, L-11, BAIRRO: JARDIM SAN 

DIEGO, CIDADE: TANGARÁ DA SERRA-MT

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:NO DIA 20 DE JUNHO DE 2009, O DENUNCIADO 

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, CONDUZIA SEU VEÍCULO, FORD 

PAMPA, PLACA JXW-8336 DE TANGARA DA SERRA, EM VIA PUBLICA, 

SOB INFLUENCIA DE ÁLCOOL...

 DESPACHO: VISTOS. EM CONSULTA AO SISTEMA APOLO, VERIFICO 

QUE HÁ INFORMAÇÕES DE QUE O RÉU RESIDE NA RUA 72, QUADRA 24, 

LOTE 11, BAIRRO JARDIM SAN DIEGO, NESTA COMARCA, RAZÃO PELA 

QUAL DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO COM A FINALIDADE DE 

CITAR O ACUSADO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS PARA 

RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONSTANDO QUE O MESMO PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E ALEGAR 

TUDO QUE INTERESSA EM SUA DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E 

JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS PRETENDIDAS E ARROLAR 

TESTEMUNHAS, ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), QUALIFICANDO-AS E 

REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. NÃO HAVENDO APRESENTAÇÃO DE 

DEFESA, DESDE JÁ, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA 

OFERECÊ-LA EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS, CONCEDENDO-LHE VISTA DOS 

AUTOS. CASO O DENUNCIADO NÃO SEJA LOCALIZADO, DESDE JÁ 

DEFIRO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO QUE 

DETERMINO A CITAÇÃO DO ACUSADO DOMINGOS PEREIRA DOS 

SANTOS POR EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 361 DO CPP, 

CONSIGNANDO QUE, NÃO COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM 

CONSTITUINDO ADVOGADO, "FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, 

SE FOR O CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, 

OFICIE-SE A SEJUDH, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

INFORME SE O RÉU ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE 

PRISIONAL DO ESTADO. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2014. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO - DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 133959 Nr: 3987-13.2011.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 

-EDITAL DE:CITAÇÃO-PRAZO:30 - INTIMANDO: GASPAR DUTRA SILVA, 

CPF: 304.224.181-53, RG: 0294593-2 SSP MT FILIAÇÃO: ANTONIO ELIAS 

DA SILVA E VITORIA CANDIDA DE JESUS, DATA DE NASCIMENTO: 

19/11/1955, BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A),

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, POR 

VOLTA DAS 16:00HRS, NESTA CIDADE E COMARCA, GASPAR DUTRA 

SILVA, PRATICOU NA PRESENÇA DE MENOR DE 14 ANOS, ATO 

LIDIBINOSO, A FIM DE SATISFAZER LASCIVIA PROPRIA.

 DESPACHO:VISTOS. DETERMINO QUE SEJA CUMPRIDO NA ÍNTEGRA A 

DECISÃO DE FLS.29. ÀS PROVIDÊNCIAS. DIGITADOR:INGRID CAROLINI 

TESTON BALCONI

  

Proc.: 149054 Nr: 8998-86.2012.811.0055 AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - RÉU: ALESSANDRA DA 

SILVA -EDITAL DE:CITAÇÃO - PRAZO:30 - INTIMANDO: ALESSANDRA DA 

SILVA, CPF: 048.016.421-52, RG: 2447909-8 SSP MT FILIAÇÃO: MARIA 

ZULEIDE, DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1992, BRASILEIRO(A), NATURAL 

DE TANGARA DA SERRA-MT, SOLTEIRO(A), COMRCIÁRIA.

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, POR VOLTA DAS 

05:00 HORAS , NA RUA DAS SUCUPIRAS, Q. 52, L. 07, NESTE DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, ALESSANDRA DA SILVA VENDEU, EXPUNHA 

À VENDA, TINHA EM DEPOSITO E TRAZIA CONSIGO 66 (SESSENTA E 

SEIS) PETECAS QUE ACONDICIONAVAM UM TOTAL DE 18,8 (DEZOITO 

GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) DE COCAINA E AINDA 0,7G (SETE 

DECIGRAMAS) DE MACONHA.

 DESPACHO:VISTOS. DETERMINO QUE SEJA CUMPRIDO NA ÍNTEGRA A 

DECISÃO DE FLS. 91.ÀS PROVIDÊNCIAS. DIGITADOR:INGRID CAROLINI 

TESTON BALCONI

  

Proc.: 122338 Nr: 1391-90.2010.811.0055 - AÇÃO: PROCESSO 

CRIMINAL- AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-RÉU: LUIZ 

CARLOS PEREIRA DA COSTA-EDITAL DE:CITAÇÃO-PRAZO:30- 

INTIMANDO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, CPF: 488.783.321-00, 

RG: 804.062-5 SSP MT FILIAÇÃO: LUZIA JUSTINA DA SILVA, DATA DE 

NASCIMENTO: 30/07/1970, BRASILEIRO(A), NATURAL DE TANGARA DA 

SERRA-MT, ENDEREÇO: INCERTO

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:EM 06 DE ABRIL DE 2009, À RUA DEP. HITLER 
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SANSÃO, Nº 84-S, CENTRO, NESTA CIDADE, LUIZ CARLOS PEREIRA DA 

COSTA, OBTEVE PARA SI, VANTAGEM ILICITA, EM PREJUIZO ALHEIO, 

INDUZINDO COMERCIANTE A ERRO, MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO EM 

QUE EMITIU CHEQUE, O QUAL JÁ HAVIA E ERA DE SEU CONHECIMENTO 

TER SIDO FRUSTRADO SEU PAGAMENTO, SEJA O PREJUIZO CAUSADO 

EM R$ 982,00 (NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS).

 DESPACHO: VISTOS. DEFIRO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A CITAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL, 

NOS TERMOS DO ART. 361 DO CPP, CONSIGNANDO QUE, NÃO 

COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM CONSTITUINDO ADVOGADO, 

"FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, SE FOR O 

CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, OFICIE-SE A SEJUDH, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME SE O RÉU 

ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE PRISIONAL DO 

ESTADO. ATENDIDAS AS DILIGÊNCIAS, FAÇA-ME CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 15 DE JANEIRO DE 2015. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO - DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 123944 Nr: 2948-15.2010.811.0055 - AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL 

- AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-RÉU(S): NELSON ITACIR 

DAL CORTIVO- EDITAL DE:CITAÇÃO-PRAZO:30-INTIMANDO: NELSON 

ITACIR DAL CORTIVO, CPF: 502.790.509-25, RG: 34215928 SSP PR 

FILIAÇÃO: SANTO ANACLETO DAL CORTIVO E INES DOMENICA DAL 

CORTIVO, DATA DE NASCIMENTO: 19/05/1961, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE DOIS VIZINHOS-MT, CASADO(A), AGRICULTOR, 

ENDEREÇO: MT 480 KM 03 LINHA 12, CIDADE: TANGARÁ DA SERRA-MT

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:AOS 03 (TRES) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, 

EVANDRO MARCIANO DA SILVA JUNTAMENTE COM CIRONI CAMPOS 

VIEIRA DESACATOU FUNCIONARIO PUBLICO NO EXERCICIO DA FUNÇÃO.

 DESPACHO: VISTOS. CONSIDERANDO QUE RESTOU INEXITOSA A 

CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – SIEL, DEFIRO 

O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A 

CITAÇÃO DO ACUSADO NELSON ITACIR DAL CORTIVO POR EDITAL, NOS 

TERMOS DO ART. 361 DO CPP, CONSIGNANDO QUE, NÃO 

COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM CONSTITUINDO ADVOGADO, 

"FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, SE FOR O 

CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, OFICIE-SE A SEJUDH, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME SE O RÉU 

ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE PRISIONAL DO 

ESTADO. EXPEÇA-SE E COMUNIQUE-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 13 DE JANEIRO DE 2015. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO- DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

116422 - 2012 \ 534. Nr: 6489-90.2009.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - AUTOR: MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL-RÉU: CASSIO MOREIRA E SILVA NETO - EDITAL DE:CITAÇÃO 

- PRAZO:30-INTIMANDO: CASSIO MOREIRA E SILVA NETO, CPF: 

026.840.544-10, RG: 1.537.565 SSP AL FILIAÇÃO: JOSÉ AUGUSTO DA 

SILVA E MARIA LUCIA AMARO DA SILVA, DATA DE NASCIMENTO: 

07/07/1977, BRASILEIRO, NATURAL DE CAEPALA-AL, SOLTEIRO(A), 

OPERADOR DE MÁQUINAS, ENDEREÇO: RUAMARFINS, Q D 21 LT 13, 

BAIRRO: JARDIM DOS IPES, CIDADE: TANGARÁ DA SERRA-MT

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:NO DIA 03 DE JULHO DE 2009, NA RESIDENCIA DO 

DENUNCIADO, NESTA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT, CÁSSIO 

MOREIRA E SILVA NETO, DEU CAUSA A MORTE, CULPOSAMENTE, POR 

NEGLIGENCIA, DO SEU FILHO CASSIO JUNIOR XAVIER LOPES, DE 02 

ANOS DE IDADE.

 DESPACHO: VISTOS. CONSIDERANDO QUE RESTOU INEXITOSA A 

CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – SIEL, DEFIRO 

O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A 

CITAÇÃO DO ACUSADO CASSIO MOREIRA E SILVA NETO POR EDITAL, 

NOS TERMOS DO ART. 361 DO CPP, CONSIGNANDO QUE, NÃO 

COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM CONSTITUINDO ADVOGADO, 

"FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, SE FOR O 

CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, OFICIE-SE A SEJUDH, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME SE O RÉU 

ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE PRISIONAL DO 

ESTADO. EXPEÇA-SE E COMUNIQUE-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 13 DE JANEIRO DE 2015. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA,JUIZ DE DIREITO - DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 152441 Nr: 1086-04.2013.811.0055 - AÇÃO: PROCESSO 

CRIMINAL-AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - RÉU: ADAILTON 

MARTINS CARDOSO-EDITAL DE:CITAÇÃO-PRAZO:30- INTIMANDO: 

ADAILTON MARTINS CARDOSO FILIAÇÃO: SEBASTIÃO MARTINS 

CARDOSO E DOLORES IZABELA CARDOSO, DATA DE NASCIMENTO: 

24/05/1983, BRASILEIRO(A), NATURAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

CASADO(A), VAQUEIRO

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2012, POR VOLTA 

DAS 20H20MIN, EM VIA PUBLICA, MAIS PRECISAMENTE NA AVENIDA 

TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA-MT, O 

DENUNCIADO ADAILTON ARTINS CARDOSO CONDUZIU O VEICULO 

VW/CROSSFOX, PLACA DWE-6530, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA 

ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUENCIA DE ALCOOL, BEM COMO DIRIGIU 

O VEICULO SEM PERMISSAO PARA DIRIGIR, EIS QUE SUA CNH 

PROVISORIA ESTAVA COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADA, GERANDO 

PERIGO DE DANO.

 DESPACHO: VISTOS. CONSIDERANDO QUE RESTOU INEXITOSA A 

CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – SIEL, DEFIRO 

O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A 

CITAÇÃO DO ACUSADO ADAILTON MARTINS CARDOSO POR EDITAL, 

NOS TERMOS DO ART. 361 DO CPP, CONSIGNANDO QUE, NÃO 

COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM CONSTITUINDO ADVOGADO, 

"FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, SE FOR O 

CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, OFICIE-SE A SEJUDH, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME SE O RÉU 

ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE PRISIONAL DO 

ESTADO. EXPEÇA-SE E COMUNIQUE-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 13 DE JANEIRO DE 2015. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO- DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 151164 Nr: 11291-29.2012.811.0055- AÇÃO: PROCESSO 

CRIMINAL- AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-RÉU: FAUSTINO 

CIRQUEIRA DOS REIS CORADO-EDITAL 
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DE:CITAÇÃO-PRAZO:30-INTIMANDO: FAUSTINO CIRQUEIRA DOS REIS 

CORADO, CPF: 580.805.031-68, RG: 1466276 SSP DF FILIAÇÃO: JOAO 

CARVALHO CORADO E ALCINA CIRQUEIRA DOS REIS CORADO, DATA 

DE NASCIMENTO: 06/09/1968, BRASILEIRO(A), NATURAL DE NOVO 

ACORDO-TO, SEPARADO(A) JUDICIALMENTE, MOTORISTA/ENCOSTADO.

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2012, POR VOLTA 

DAS 9H45MIN, NA FEIRA DO PRODUTOR, NESTA CIDADE DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT, FAUSTINO CIRQUEIRA DOS REIS CORADO EXPOS À 

VENDA, COM INTUITO DE LUCRO DIRETO, 103 (CENTO E TRES) COPIAS 

DE FONOGRAMA E OBRA INTELECTUAL (VIDEOFONOGRAMA), 

REPRODUZIDAS COM VIOLAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR, DO DIREITO DO 

ARTISTA INTERPRETE OU EXECUTANTE E DO DIREITO DO PRODUTOR.

 DESPACHO: VISTOS. CONSIDERANDO QUE RESTOU INEXITOSA A 

CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – SIEL, DEFIRO 

O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A 

CITAÇÃO DO ACUSADO FAUSTINO CIRQUEIRA DOS REIS CORADO POR 

EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 361 DO CPP, CONSIGNANDO QUE, NÃO 

COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM CONSTITUINDO ADVOGADO, 

"FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, SE FOR O 

CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, OFICIE-SE A SEJUDH, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME SE O RÉU 

ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE PRISIONAL DO 

ESTADO. EXPEÇA-SE E COMUNIQUE-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 13 DE JANEIRO DE 2015.JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO- DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 123444 Nr: 2474-44.2010.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL - AUTOR: MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL-RÉU: CARLOS HENRIQUE HERMENEGILDO DE ARAUJO- 

EDITAL DE INTIMAÇÃO -PRAZO:90 - INTIMANDO: CARLOS HENRIQUE 

HERMENEGILDO DE ARAUJO, CPF: 006.729.357-32, RG: 08637716-5 SSP 

RJ FILIAÇÃO: GERVASIO HERMENEGILDO DE ARAUJO E RUTH DAS 

DORES DE ARAUJO, DATA DE NASCIMENTO: 02/08/1963, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE PETROPOLIS-MT, CASADO(A),

 FINALIDADE:TOMAR CIENCIA DA DECISAO A SEGUIR DEVENDO 

MANIFESTAR EM JUIZO O SEU DESEJO DE RECORRER OU NÃO DA 

MESMA.

 DESPACHO:EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

PENAL E CONDENO O RÉU CARLOS HENRIQUE HERMENEGILDO DE 

ARAUJO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, CORRETOR DE IMÓVEIS, NATURAL 

DE PETROPOLIS – RJ, NASCIDO EM 02/08/1963, FILHO DE GERVÁSIO 

HERMENEGILDO DE ARAUJO E RUTH DAS DORES DE ARAUJO, COMO 

INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. EM OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES DOS ARTS. 59 E 68 DO 

CÓDIGO PENAL, PASSO A DOSAR-LHE A PENA: O CÓDIGO PENAL 

ATRIBUI PARA O CRIME DE ESTELIONATO A PENA DE RECLUSÃO, DE 1 

(UM) A 5 (CINCO) ANOS, E MULTA. ENTENDO QUE AS CONDIÇÕES SÃO 

FAVORÁVEIS AO RÉU, SALIENTANDO APENAS QUE AS 

CIRCUNSTANCIAS LHE SERIA DESFAVORÁVEIS JÁ QUE ELE TERIA SE 

VALIDO DA CONFIANÇA DA VÍTIMA E SUBTRAIU O CHEQUE, PORTANTO, 

FIXO A PENA BASE EM 01(UM) ANO E 04(QUATRO) MESES. EM RAZÃO 

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, REDUZO A PENA EM 03(TRÊS) MESES. 

NÃO HÁ AGRAVANTES E NEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO. 

DESSE MODO, FICA A PENA FINAL EM 01(UM) ANO E 01(UM) MÊS DE 

RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.CONDENO AINDA AO 

PAGAMENTO DE TRINTA DIAS MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. 

ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO 

PENAL, PORTANTO, SUBSTITUO A PENA IMPOSTA POR DUAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM FIXADAS NA EXECUÇÃO PENAL. 

CONCEDO AO RÉU A POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE 

DESTA SENTENÇA. TANGARÁ DA SERRA - MT, 12 DE ABRIL DE 2013. 

JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA JUIZ DE DIREITO, 

DIGITADOR:INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

  

Proc.: 170181 Nr: 11358-23.2014.811.0055

AÇÃO: PROCESSO CRIMINAL-AUTOR: MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL-EDITAL DE:CITAÇÃO-PRAZO:30-INTIMANDO: EDSON DE 

SOUZA SILVA, CPF: 013.134.321-13, RG: 1726479-0 SSP MT FILIAÇÃO: 

RAIMUNDO SANTANA DA SILVA E MARIA AMELIA DE SOUZA SILVA, 

DATA DE NASCIMENTO: 16/01/1984, BRASILEIRO, NATURAL DE 

PRESIDENTE MEDICI-RO, ENDEREÇO: RUA 38-A, QDA 05, LOTE 03, 

BAIRRO: JARDIM BARCELONA, CIDADE: TANGARÁ DA SERRA-MT

 FINALIDADE:CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO ARGUIR PRELIMINARES E 

ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), 

QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO. CIENTIFICANDO-OS 

DE QUE DECORRIDO O PRAZO SEM RESPOSTA, SERÁ NOMEADO PARA 

OFERECÊ-LA O DEFENSOR PUBLICO ATUANTE NESTA COMARCA.

 RESUMO DA INICIAL:NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, POR VOLTA DAS 02H, 

NA RU 38-A, QUADRA 05, LOTE 03, JD. BARCELONA, NESTA CIDADE DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, EDSON DE SOUZA SILVA PRATICOU VIAS DE 

FATO EM SUA COMPANHEIRA, JOSELIA REIS ALMIRON, AO DAR-LHE UM 

CHUTE EM SUA BARRIGA, PUXAR SEUS CABELOS E APERTAR SEU 

PESCOÇO COM AS MAOS.

 DESPACHO: VISTOS. CONSIDERANDO QUE RESTOU INEXITOSA A 

CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS – SIEL, DEFIRO 

O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO QUE DETERMINO A 

CITAÇÃO DO ACUSADO EDSON DE SOUZA SILVA POR EDITAL, NOS 

TERMOS DO ART. 361 DO CPP, CONSIGNANDO QUE, NÃO 

COMPARECENDO AOS AUTOS, NEM CONSTITUINDO ADVOGADO, 

"FICARÃO SUSPENSOS O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, PODENDO O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DAS PROVAS CONSIDERADAS URGENTES E, SE FOR O 

CASO, DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 

ART. 312." (ART. 366 DO CPP). FEITA A CITAÇÃO, OFICIE-SE A SEJUDH, 

PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME SE O RÉU 

ENCONTRA-SE SEGREGADO EM ALGUMA UNIDADE PRISIONAL DO 

ESTADO. EXPEÇA-SE E COMUNIQUE-SE O NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. TANGARÁ DA SERRA, 13 DE JANEIRO DE 2015. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ DE DIREITO- DIGITADOR:INGRID 

CAROLINI TESTON BALCONI

  

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VARA ÚNICA CRIMINAL

JUIZ(A): JOÃO FRANCISCO C. DE ALMEIDA

ESCRIVÃO(Ã):MAURÍCIO LINEU FETT

EXPEDIENTE:2015/3

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Proc.: 138275 Nr: 8675-18.2011.811.0055 - AÇÃO: PROCESSO 

CRIMINAL-AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-PRAZO: 60 DIAS-INTIMANDO: EDICARLOS 

QUEIROZ DE SOUZA FILIAÇÃO: IRANI QUEIROS DE SOUZA E AURELINO 

PEREIRA DE SOUZA, DATA DE NASCIMENTO: 1/1/1977, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE VANDERLEI-BA, SOLTEIRO(A).

 FINALIDADE: INTIMAR O RÉU DA R. SENTENÇA

 DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. ANTE O EXPOSTO, CONSIDERANDO QUE 

O RÉU MUDOU-SE DE ENDEREÇO E NÃO O ATUALIZOU JUNTO AO JUÍZO, 

DECLARO A REVELIA RÉU EDICARLOS QUEIROZ DE SOUZA, DEVENDO O 

PROCESSO SEGUIR SEM SUA PRESENÇA. NO MESMO PASSO, 

CONSIDERANDO QUE OS CONTENDORES APRESENTARAM NESTA 

SOLENIDADE AS ALEGAÇÕES FINAIS NA FORMA ORAL, ONDE PASSO A 

PROFERIR A SENTENÇA TAMBÉM NA MESMA FORMA, ONDE SEGUE O 

DISPOSITIVO DA MESMA: JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A 

PRESENTE AÇÃO PENAL, ONDE CONDENO O RÉU EDICARLOS QUEIROZ 

DE SOUZA, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS AUTOS, COMO INCURSO 

NO ART. 155, CAPUT, DO CP, A CUMPRIR A PENA FINAL DE 01 ANO DE 

RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. SUBSTITUO A PENA 

IMPOSTA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CONCEDO AO RÉU O 

BENEFÍCIO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE. P.R.I. 

CUMPRA-SE. E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E 
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QUE NINGUÉM, NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE 

O PRESENTE EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI. EU, SONIA KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA, 

DIGITEI. TANGARÁ DA SERRA - MT, 24 DE NOVEMBRO DE 2014..JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, JUIZ(A) DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 3133-34.2002.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEY SILVA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Auguto Arruda 

Custodio

 Certifíco que foi enviado carta precatória para a comarca de 

Manaquiri-AM, com a finalidade de inquirição da testemunha EMILIANO 

BARRETO.

Comarca de Lucas do Rio Verde

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 36413 Nr: 1446-71.2010.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA INES KUFFEL QUANI, CRISTIANO JOSÉ 

QUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUITERREZ DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO, 

NOELI ALBERTI

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada da decisão de fl187: 

"Vistos etc. I. Dê-se vista às partes do retorno dos autos a esta instância. 

II. Nada sendo requerido, no prazo de 06 (seis) meses, ARQUIVEM-SE os 

autos (art. 475-J, §5º, do CPC).

III. Cumpra-se".

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Edital

 JUIZ(A):ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 ESCRIVÃO(Ã):IVANI MARIA SALAMONI

 EXPEDIENTE:2014/17

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 Cod.Proc.: 38121 Nr: 2723-63.2011.811.0021

 AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: ADELSON CARDOSO GONÇALVES

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): ROZILANDIA OSCAR DOMINGOS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: REQUERIDO(A): ROZILANDIA 

OSCAR DOMINGOS, CPF: 061.655.736-14, RG: 15.881.858 SSP MG 

FILIAÇÃO: REINALDO DE OLIVEIRA DOMINGOS E DE IRACI OSCAR 

DOMINGOS, DATA DE NASCIMENTO: 30/10/1978, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONVIVENTE, DO LAR, ENDEREÇO: 

RUA JOÃO DE CARVALHO, Nº 707, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, 

CIDADE: PATROCINIO-MG

 FINALIDADE: A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA COMPARECER, 

ACOMPANHADO DE SEU ADVOGADO, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 2ª 

VARA DESTA COMARCA NO DIA 06/02/2015, ÀS 15:00 HORAS(MT) 

SOPE PENA DE REVELIA.

 DECISÃO/DESPACHO: CONSIDERANDO A CONVOCAÇÃO REALIZADA 

PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS DIAS 09.10.2014 A 

10.10.2014 (VIDE OFÍCIO CIRCULAR Nº. 112/2014-CGJ/JAUX/JT EM 

ANEXO), ANTE A AUSÊNCIA DE PAUTA NESSE ANO DE 2014, 

REDESIGNO A AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE AGENDADA PARA O DIA 06 

DE FEVEREIRO DE 2015 ÀS 15H00MIN (MT), CONSIGNANDO-SE AS 

MESMAS DELIBERAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO DE FLS. 63. 

CUMPRA-SE.

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL, QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

  

EDITAL DE CITAÇÃO

Cod.Proc.: 95370 Nr: 4068-59.2014.811.0021

AÇÃO: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68->PROCEDIMENTOS 

REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E 

REGIMENTOS->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 CRIANÇA / ADOLESCENTE (AUTOR): I. F. DE B. (MAIS 1 AUTOR)

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): J. N. N. DE B.

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

VALOR DA CAUSA: 8.688,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ACIMA INDICADA, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA 

PRESENTE AÇÃO QUE LHE(S) É PROPOSTA, CONSOANTE RESUMO DAS 

ALEGAÇÕES CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL E DO DESPACHO 

JUDICIAL ADIANTE TRANSCRITOS, BEM COMO INTIMAÇÃO DELA PARA A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 26/02/2015, ÀS 14:15 (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 

SEGUNDA VARA, NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL 

INDICADO, OPORTUNIDADE EM QUE DEVERÁ COMPARECER 

ACOMPANHADO DE ADVOGADO E TESTEMUNHAS, 

INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO DEPÓSITO DE ROL, MOMENTO EM QUE 

PODERÁ APRESENTAR SUA CONTESTAÇÃO, IMPORTANDO A SUA 

AUSÊNCIA EM CONFISSÃO E REVELIA, PRESUMINDO-SE VERDADEIROS 

OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL. FICA 

TAMBÉM, O REQUERIDO INTIMADO, POR ESTE EDITAL, ACERCA DA 

DECISÃO QUE DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, NO VALOR DE 2/3 

(DOIS TERÇOS) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.

 DESPACHO/DECISÃO: "VISTOS,/ PROCESSE EM SEGREDO DE JUSTIÇA 

(ART. 155, INCISO II, DO CPC)./ DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

RECLAMADA, ISSO PORQUE OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS E 

PELA PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA, DEMONSTRAM QUE 

O REQUERENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPORTAR O 

ÔNUS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM 

PREJUDICAR O SEU PRÓPRIO SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. / 

CONSIDERANDO-SE OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, ARBITRO 

OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM VALOR EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS 

TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DEVENDO ESTA QUANTIA SER, 

ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS, DISPONIBILIZADA DIRETAMENTE A 

REPRESENTANTE DO ALIMENTANDO OU DEPOSITADA EM CONTA 

BANCÁRIA QUE ELA INDICAR. RESSALTO QUE ESTE VALOR PODERÁ 

SER REVISTO A QUALQUER TEMPO, EM CASO DE COMPROVADO 

DESEQUILÍBRIO./ DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 14H15MIN 

(MT)./ CITE-SE A PARTE REQUERIDA, NOS TERMOS REQUERIDOS NA 

EXORDIAL, E INTIME-SE A PARTE AUTORA, A FIM DE QUE COMPAREÇA À 

AUDIÊNCIA, ACOMPANHADA DE SEU ADVOGADO E TESTEMUNHAS 

INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO DEPÓSITO DE ROL (SALVO SE O 
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CONTRÁRIO REQUEREREM), IMPORTANDO A AUSÊNCIA DESTA EM 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E A DAQUELA EM 

CONFISSÃO E REVELIA. / NA AUDIÊNCIA, SE NÃO HOUVER ACORDO, 

PODERÁ O REQUERIDO CONTESTAR, DESDE QUE O FAÇA POR 

INTERMÉDIO DE ADVOGADO, PASSANDO-SE, EM SEGUIDA, À OITIVA 

DAS TESTEMUNHAS E À PROLAÇÃO DA SENTENÇA./ INTIMEM-SE AS 

PARTES E O M. PÚBLICO.

 EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE, ANALISTA JUDICIÁRIA, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 21 DE NOVEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

  

Cod.Proc.: 95573 Nr: 4209-78.2014.811.0021

AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RABELO AZEVEDO (MAIS 1 AUTOR)

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): ANTONIO JUSTINO FERREIRA (MAIS 1 RÉU)

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 4209-78.2014.811.0021 – CÓDIGO 95573

 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RABELO AZEVEDO E ANTONIO 

FELISBINO DE AZEVEDO

 PARTE RÉ: ANTONIO JUSTINO FERREIRA E MARIA APARECIDA FERREIRA 

DE OLIVEIRA

 CITANDO(A, S): ANTONIO JUSTINO FERREIRA FILIAÇÃO: , 

BRASILEIRO(A), , ENDEREÇO: P A JARAGUA - - LT 398, CIDADE: ÁGUA 

BOA-MT E MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA FILIAÇÃO: , 

BRASILEIRO(A), , ENDEREÇO: PA JARAGUA - LT. 398, CIDADE: ÁGUA 

BOA-MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 728,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO 

QUE LHE(S) É PROPOSTA, CONSOANTE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL A 

SEGUIR RESUMIDA, PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS 

DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DESTE EDITAL, APRESENTAR RESPOSTA, 

QUERENDO, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADOS COMO VERDADEIROS 

OS FATOS ARTICULADOS PELA PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR.

 RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE GUARDA, AJUIZADA POR 

MARIA APARECIDA RABELO AZEVEDO E ANTÔNIO FELISBINO DE 

AZEVEDO, AVÓS MATERNOS DOS MENORES FILIPE FERREIRA AZEVEDO 

E GUSTAVO FERREIRA AZEVEDO, AJUIZADA EM DESFAVOR DOS AVÓS 

PATERNOS ANTÔNIO JUSTINO FERREIRA E MARIA APARECIDA FERREIRA 

DE OLIVEIRA, ONDE REQUEREM A GUARDA DAS CRIANÇAS, EM VIRTUDE 

DO FALECIMENTO DOS SEUS GENITORES.

 DESPACHO: DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECLAMADA./ 

CONSIDERANDO A SITUAÇÃO FÁTICA, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE 

GUARDA DOS MENORES FILIPE FERREIRA AZEVEDO E GUSTAVO 

FERREIRA AZEVEDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. / SEM PREJUÍZO, 

DETERMINO A REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL DO CASO. DESSE 

MODO, INTIME-SE A ASSISTENTE SOCIAL CADASTRADA PARA 

APRESENTAR ESTUDO DO CASO, CONSIGNANDO-SE O PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS./ CITE-SE A PARTE REQUERIDA VIA EDITAL NO PRAZO DE 

20 (VINTE) DIAS PARA, QUERENDO, CONTESTAR A AÇÃO, 

ASSINALANDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONSIDERANDO QUE A 

REQUERENTE ASSEGUROU QUE AQUELA ESTÁ EM LOCAL INCERTO E 

NÃO SABIDO./ CASO A PARTE REQUERIDA ALEGUE EM DEFESA 

QUALQUER DAS MATÉRIAS ENUMERADAS NO ART. 301 DO CPC, JUNTE 

DOCUMENTOS NOVOS AOS AUTOS OU OPONHA ALGUM FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA, DIGA ESTA EM 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PRECEITUAM OS 

ARTIGOS 326, 327 E 398 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EXCETO SE A 

CONTESTAÇÃO FOR INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADA./ CUMPRA-SE.

 EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE, ANALISTA JUDICIÁRIO, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

  

Cod.Proc.: 95372 Nr: 4070-29.2014.811.0021

AÇÃO: USUCAPIÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: SIRENI SOARES BORGES

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA 

LTDA - COOPERCANA (MAIS RÉUS)

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30(TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 4070-29.2014.811.0021 – CÓDIGO 95372

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PARTE AUTORA: SIRENI SOARES BORGES

 PARTE RÉ: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - 

COOPERCANA E ELSO MEWS E RONE CELIO DE SOUZA E VALDIR DE 

TAL

 CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/11/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, NA FORMA DO ART. 

942 DO CPC, DOS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO DE USUCAPIÃO DO 

IMÓVEL ADIANTE DESCRITO E CARACTERIZADO, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL A SEGUIR RESUMIDA, PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DESTE EDITAL, 

APRESENTAREM RESPOSTA, QUERENDO, SOB PENA DE SEREM 

CONSIDERADOS COMO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS PELA 

PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR.

 RESUMO DA INICIAL: O(S)PARTE(S)REQUERENTE(S), ACIMA 

QUALIFICADOS, AJUIZARAM A PRESENTE AÇÃO, CONTRA A(S) PARTE 

(S) REQUERIDA(S), TAMBEM ACIMA QUALIFICADA(S), ALEGANDO 

SER(EM) LEGITIMO(S) POSSUIDOR(RES) DO IMÓVEL ABAIXO 

TRANSCRITO, DE FORMA MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E 

SUCESSIVA POR MAIS DE 10(DEZ) ANOS, CONFORME DEMONSTRARAM 

OS TITULOS ANEXADOS AOS PRESENTES AUTOS.

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UM LOTE URBANO 

REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, SOB A MATRICULA Nº 4009, COM ÁREA DE 225M2, 

LOCADA SOB O Nº 01 DA QUADRA D-02, LOTEAMENTO EXPANSÃO 

COOPERCANA, CIDADE DE ÁGUA BOA-MT, COM OS SEGUINTES LIMITES 

E CONFRONTAÇÕES: LADO DIREITO COM VALDIR DE TAL, RUA D-02, 

LOTE 01, LADO ESQUERDO COM RONE CÉLIO DE SOUZA, RUA D-02, 

LOTE 18 E FUNDOS COM FULANO DE TAL, RUA 15, LOTE Nº 02.

 DESPACHO: VISTOS,/ DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

RECLAMADA. / CITE-SE A PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU 

REPRESENTANTE E OS CONFINANTES DO IMÓVEL INDIVIDUALIZADO NA 

P. 05, PESSOALMENTE, PARA QUE, QUERENDO, APRESENTAREM 

RESPOSTA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COM AS ADVERTÊNCIAS 

DO ART. 285, DO CPC./ CITEM-SE, POR EDITAL, COM PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, OS REQUERIDOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 

INTERESSADOS./ INTIMEM-SE, PELA VIA POSTAL, OS REPRESENTANTES 

DAS FAZENDAS MUNICIPAL, ESTADUAL E DA UNIÃO PARA QUE 

MANIFESTEM EVENTUAL INTERESSE, REMETENDO-LHES CÓPIAS DOS 

DOCUMENTOS ACOSTADOS ÀS FLS. 11/23. / APÓS, ABRA-SE VISTA AO 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO./ EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO, 

FICANDO AUTORIZADO O CUMPRIMENTO DO MANDADO COM OS 

BENEFÍCIOS DO ART. 172, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL./ CUMPRA-SE.

 EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 4 DE DEZEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

  

JUIZ(A):PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

ESCRIVÃO(Ã):IVANI MARIA SALAMONI
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EXPEDIENTE:2014/17

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 96212 Nr: 4700-85.2014.811.0021

AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL->PROCEDIMENTOS REGIDOS POR 

OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS->PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 REQUERENTE: VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA. (MAIS AUTORES)

 ADVOGADO: SELSO LOPES DE CARVALHO

 ADVOGADO: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA

 ADVOGADO: TIAGO CANAN

 EDITAL DE CONHECIMENTO DE CREDORES E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS DIAS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: ABAIXO RELACIONADOS E 

TERCEIROS INTERESSADOS

 01- TROPICAL PNEUS LTDA

 AV JULIO CAMPOS, Nº 2044, BARRA DO GARÇAS MT CEP 78.600.000

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADPRIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 55.589,50(CINQÜENTA E CINCO MIL, 

QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014

 REGISTRO CONTABIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 02- LANNER E PASQUALOTTO LTDA

 RUA SANTA MARIA Nº 121, BAIRRO VALE DO SOL,CAMPO VERDE MT, 

CEP 78840.000

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 4.330,00(QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA 

REAIS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014(RELAÇÃO DETALHADA 

EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 03- SK-AUTOMOTIVE

 RUA BARÃO E MELGAÇÕ, Nº 1724, CENTRO SUL, CUIABÁ MT, CEP 

78.025.100

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO_ QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 2.071,97(DOIS MIL,SETENTA E UM REAIS E 

NOVENTA E SETE CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014(RELAÇÃO DETALHADA 

EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 04-LE-FORTE PNEUS

 RUA DO COMÉRCIO, Nº 150, CASTELÂNDIA II, PRIMAVERA DO LESTE MT, 

CEP 78.850.000

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 10.324,21(DEZ MIL, TREZENTOS E VINTE E 

QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO 

DE 2015, (RELAÇÃO DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 05-FF PRODUTOS DE BORRACHARIA

 AV DA FEB, Nº 420, MANGA, VÁRZEA GRANDE MT CEP 78.115.100

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 5.802,72(CINCO MIL, OITOCENTOS E DOIS 

REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, 

(RELAÇÃO DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 06-SECCCIONAL CO. INT. LTDA

 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, Nº 915, CIC, CURITIBA PR, CEP 81.280

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 67.270,26(SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS 

E SETENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO, FEVEREIRO 

E MARÇO DE 2015, (RELAÇÃO DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 07-FERRARINI E PISONI LTDA

 RUA D, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CUIABÁ MT, CEP 78.098300

 NATUREZA COMERCIAL: PNEUMÁTICOS E OUTRAS MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 3.302,67(TREZ MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS 

E SESSENTA E SETE CENTAVOS))

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, (RELAÇÃO 

DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 08-PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

 RUA 01, Nº 146, SETOR INDUSTRIAL, ÁGUA BOA MT, CEP 78.635.00

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA E PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 17.274,80(DEZESSETE MIL, DUZENTOS E 

SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014 (RELAÇÃO DETALHADA 

EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 09-SPEED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 AV FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 2152, JARDIM PETRÓPOLIS, 

CUIABÁ MT, CEP 78.070.200

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA E PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 2.757,04(DOIS MIL, SETECENTOS E 

CINQÜENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: OUTUBRO DE 2014 (RELAÇÃO DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 10-WEST PNEUS LTDA

 AV GOV JULIO CAMPOS, 6205, PARQUE INDUSTRIAL ATLÂNTICO, 

VÁRZEA GRANDE MT, CEP 78.150.202

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA E PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 24.256,04(VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E 

CINQÜENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 (RELAÇÃO 

DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 11-BONETTI E CIA LTDA

 AV INDUSTRIAL, Nº 838, SETOR INDUSTRIAL, ÁGUA BOA MT, CEP 

78.635.000

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA E PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 13.436,34(TREZE MIL,QUATROCENTOS E 

TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 

(RELAÇÃO DETALHADA EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 12-ALEGRETI E SLAPAK LTDA

 RUA SÃO PAULO, Nº 470, PARQUE INDUSTRIAL, PRIMAVERA DO LESTE 

MT, CEP 78.850.000

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA E PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 40.055,12(QUARENTA MIL, CINQÜENTA E 

CINCO REAIS E E DOZE CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 

(RELAÇÃO DETALHADA EM ANEXO)
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 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 13-LOJA DO BORRACHEIRO

 RUA MT, 1156, QD 151, LOTE 16, JARDIM VISTA ALEGRE, BARRA DO 

GARÇAS MT, CEP 78.600.000

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 6.405,40(SEIS MIL,QUATROCENTOS E CINCO 

REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 (RELAÇÃO DETALHADA 

EM ANEXO)

 REGISTRO CONTÁBIL: BALANCETE E FICHA RAZÃO

 14-CAIADO PNEUS

 AV INDUSTRIAL, Nº 446, SETOR INDUSTRIAL, ÁGUA BOA MT, CEP 

78.635.000

 NATUREZA COMERCIAL: COMPRA DE PNEUMÁTICOS E OUTRAS 

MERCADORIAS

 CLASSIFICAÇÃO: QUIROGRAFÁRIO

 VALOR ATUALIZADO: R$ 20.648,37(VINTE MIL, SEISCENTOS E 

QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

 ORIGEM COMERCIAL: COMPRA DE PNEUS E OUTRAS MERCADORIAS

 VENCIMENTO: SETEMBRO, OUTUBRO, NO

  

Cod.Proc.: 93335 Nr: 2624-88.2014.811.0021

AÇÃO: INTERDIÇÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA (MAIS 1 AUTOR)

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2624-88.2014.811.0021 - CÓD. 93335

 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA E ANTONIA JOSE 

DA SILVA

 PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/7/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA 

E DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, BEM COMO DA R. 

DECISÃO/DESPACHO PROFERIDA(O) PELO JUÍZO E EM OBEDIÊNCIA AO 

DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CPC E NO ART. 9º , INCISO III, DO CC, 

PUBLIQUE-SE NO ÓRGÃO OFICIAL , 03 TRÊS) VEZES, COM INTERVALO 

DE 10 (DEZ) DIAS.

 SENTENÇA: D E C I D O. VALENDO-ME DO PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO, ENTENDO QUE DEVO DESDE JÁ JULGAR O 

PROCESSO, SENDO QUE ENTENDO SER DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL, HAJA VISTA A NÍTIDA INCAPACIDADE DO(A) 

INTERDITANDO(A). RESSALTO QUE O(A) MESMO(A) NITIDAMENTE NÃO 

CONSEGUE NEM MESMO SE EXPRESSAR, DE MODO QUE NÃO HÁ 

NENHUMA DÚVIDA QUE ESTÁ INCAPACITADO(A) PARA A PRÁTICA DE 

TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. RESSALTO QUE A SITUAÇÃO DO(A) 

INTERDITANDO(A) SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA HIPÓTESE DO 

ART. 3º DO CÓDIGO CIVIL, O QUAL ELENCA DENTRE OS 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES AS PESSOAS QUE, MESMO POR CAUSA 

TRANSITÓRIA, NÃO PUDEREM EXPRIMIR SUA VONTADE: "ART. 3º. SÃO 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES DE EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS 

DA VIDA CIVIL: (...) III – OS QUE, MESMO POR CAUSA TRANSITÓRIA, NÃO 

PUDEREM EXPRIMIR SUA VONTADE". POR FIM, COM FUNDAMENTO NO 

ART. 1.190 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENTENDO QUE DEVE SER 

O(A) CURADOR(A) DISPENSADO(A) DESDE LOGO DA OBRIGAÇÃO DE 

PRESTAR A GARANTIA REFERIDA NO ART. 1.188 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, HAJA VISTA TER DEMONSTRADO EM AUDIÊNCIA SER 

PESSOA IDÔNEA. ANTE O EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E, POR 

CONSEGUINTE, DECRETO A INTERDIÇÃO DE ANTONIA JOSÉ DA SILVA, 

DECLARANDO-O(A) ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER 

PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. NOMEIO-LHE COMO 

CURADOR(A) DEFINITIVO(A) O(A) SR.(A) ANA LUCIA PINHEIRO DA 

SILVA. POR FIM, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, ASSIM COMO NO ART. 9º, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL, 

INSCREVA-SE A PRESENTE NO REGISTRO CIVIL E PUBLIQUE-SE NA 

IMPRENSA LOCAL E NO ÓRGÃO OFICIAL, 03 (TRÊS) VEZES, COM 

INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS. OS PRESENTES SAEM INTIMADOS, COM 

DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. TRANSITADA EM JULGADO, 

CERTIFIQUE-SE E APÓS ARQUIVEM-SE OS AUTOS COM AS CAUTELAS 

DE ESTILO"

 EU, NUGDA MARTINS DE ALMEIDA DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 19 DE JANEIRO DE 2015.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

JUIZ(A):ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

ESCRIVÃO(Ã):IVANI MARIA SALAMONI

EXPEDIENTE:2014/17

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 38121 Nr: 2723-63.2011.811.0021

AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: ADELSON CARDOSO GONÇALVES

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): ROZILANDIA OSCAR DOMINGOS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: REQUERIDO(A): ROZILANDIA 

OSCAR DOMINGOS, CPF: 061.655.736-14, RG: 15.881.858 SSP MG 

FILIAÇÃO: REINALDO DE OLIVEIRA DOMINGOS E DE IRACI OSCAR 

DOMINGOS, DATA DE NASCIMENTO: 30/10/1978, BRASILEIRO(A), 

NATURAL DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONVIVENTE, DO LAR, ENDEREÇO: 

RUA JOÃO DE CARVALHO, Nº 707, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, 

CIDADE: PATROCINIO-MG

 FINALIDADE: A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA COMPARECER, 

ACOMPANHADO DE SEU ADVOGADO, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NA SALA DE AUDIÊNCIA DA 2ª 

VARA DESTA COMARCA NO DIA 06/02/2015, ÀS 15:00 HORAS(MT) 

SOPE PENA DE REVELIA.

 DECISÃO/DESPACHO: CONSIDERANDO A CONVOCAÇÃO REALIZADA 

PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS DIAS 09.10.2014 A 

10.10.2014 (VIDE OFÍCIO CIRCULAR Nº. 112/2014-CGJ/JAUX/JT EM 

ANEXO), ANTE A AUSÊNCIA DE PAUTA NESSE ANO DE 2014, 

REDESIGNO A AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE AGENDADA PARA O DIA 06 

DE FEVEREIRO DE 2015 ÀS 15H00MIN (MT), CONSIGNANDO-SE AS 

MESMAS DELIBERAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO DE FLS. 63. 

CUMPRA-SE.

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL, QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

  

EDITAL DE CITAÇÃO

Cod.Proc.: 95370 Nr: 4068-59.2014.811.0021

AÇÃO: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68->PROCEDIMENTOS 

REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E 

REGIMENTOS->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 CRIANÇA / ADOLESCENTE (AUTOR): I. F. DE B. (MAIS 1 AUTOR)

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): J. N. N. DE B.

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS
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PRAZO: 30 DIAS

VALOR DA CAUSA: 8.688,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ACIMA INDICADA, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA 

PRESENTE AÇÃO QUE LHE(S) É PROPOSTA, CONSOANTE RESUMO DAS 

ALEGAÇÕES CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL E DO DESPACHO 

JUDICIAL ADIANTE TRANSCRITOS, BEM COMO INTIMAÇÃO DELA PARA 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 26/02/2015, ÀS 14:15 (MT), NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DA SEGUNDA VARA, NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO 

ENDEREÇO AO FINAL INDICADO, OPORTUNIDADE EM QUE DEVERÁ 

COMPARECER ACOMPANHADO DE ADVOGADO E TESTEMUNHAS, 

INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO DEPÓSITO DE ROL, MOMENTO EM QUE 

PODERÁ APRESENTAR SUA CONTESTAÇÃO, IMPORTANDO A SUA 

AUSÊNCIA EM CONFISSÃO E REVELIA, PRESUMINDO-SE VERDADEIROS 

OS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL. FICA TAMBÉM, 

O REQUERIDO INTIMADO, POR ESTE EDITAL, ACERCA DA DECISÃO QUE 

DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, NO VALOR DE 2/3 (DOIS 

TERÇOS) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.

 DESPACHO/DECISÃO: "VISTOS,/ PROCESSE EM SEGREDO DE JUSTIÇA 

(ART. 155, INCISO II, DO CPC)./ DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

RECLAMADA, ISSO PORQUE OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS E 

PELA PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA, DEMONSTRAM QUE 

O REQUERENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPORTAR O 

ÔNUS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM 

PREJUDICAR O SEU PRÓPRIO SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. / 

CONSIDERANDO-SE OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, ARBITRO 

OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM VALOR EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS 

TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DEVENDO ESTA QUANTIA SER, 

ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS, DISPONIBILIZADA DIRETAMENTE A 

REPRESENTANTE DO ALIMENTANDO OU DEPOSITADA EM CONTA 

BANCÁRIA QUE ELA INDICAR. RESSALTO QUE ESTE VALOR PODERÁ 

SER REVISTO A QUALQUER TEMPO, EM CASO DE COMPROVADO 

DESEQUILÍBRIO./ DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 14H15MIN 

(MT)./ CITE-SE A PARTE REQUERIDA, NOS TERMOS REQUERIDOS NA 

EXORDIAL, E INTIME-SE A PARTE AUTORA, A FIM DE QUE COMPAREÇA À 

AUDIÊNCIA, ACOMPANHADA DE SEU ADVOGADO E TESTEMUNHAS 

INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO DEPÓSITO DE ROL (SALVO SE O 

CONTRÁRIO REQUEREREM), IMPORTANDO A AUSÊNCIA DESTA EM 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E A DAQUELA EM 

CONFISSÃO E REVELIA. / NA AUDIÊNCIA, SE NÃO HOUVER ACORDO, 

PODERÁ O REQUERIDO CONTESTAR, DESDE QUE O FAÇA POR 

INTERMÉDIO DE ADVOGADO, PASSANDO-SE, EM SEGUIDA, À OITIVA 

DAS TESTEMUNHAS E À PROLAÇÃO DA SENTENÇA./ INTIMEM-SE AS 

PARTES E O M. PÚBLICO.

 EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE, ANALISTA JUDICIÁRIA, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 21 DE NOVEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AV. JULIO DE CAMPOS Nº 390 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ÁGUA 

BOA-MT CEP:78635000 FONE: (66) 3468-1694.

  

Cod.Proc.: 95573 Nr: 4209-78.2014.811.0021

AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RABELO AZEVEDO (MAIS 1 AUTOR)

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): ANTONIO JUSTINO FERREIRA (MAIS 1 RÉU)

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

CITANDO(A, S): ANTONIO JUSTINO FERREIRA FILIAÇÃO: , 

BRASILEIRO(A), , ENDEREÇO: P A JARAGUA - - LT 398, CIDADE: ÁGUA 

BOA-MT E MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA FILIAÇÃO: , 

BRASILEIRO(A), , ENDEREÇO: PA JARAGUA - LT. 398, CIDADE: ÁGUA 

BOA-MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 728,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA, ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DOS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO 

QUE LHE(S) É PROPOSTA, CONSOANTE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL A 

SEGUIR RESUMIDA, PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS 

DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DESTE EDITAL, APRESENTAR RESPOSTA, 

QUERENDO, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADOS COMO VERDADEIROS 

OS FATOS ARTICULADOS PELA PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR.

 RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE GUARDA, AJUIZADA 

POR MARIA APARECIDA RABELO AZEVEDO E ANTÔNIO FELISBINO DE 

AZEVEDO, AVÓS MATERNOS DOS MENORES FILIPE FERREIRA AZEVEDO 

E GUSTAVO FERREIRA AZEVEDO, AJUIZADA EM DESFAVOR DOS AVÓS 

PATERNOS ANTÔNIO JUSTINO FERREIRA E MARIA APARECIDA FERREIRA 

DE OLIVEIRA, ONDE REQUEREM A GUARDA DAS CRIANÇAS, EM VIRTUDE 

DO FALECIMENTO DOS SEUS GENITORES.

 DESPACHO: DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECLAMADA./ 

CONSIDERANDO A SITUAÇÃO FÁTICA, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE 

GUARDA DOS MENORES FILIPE FERREIRA AZEVEDO E GUSTAVO 

FERREIRA AZEVEDO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. SEM PREJUÍZO, 

DETERMINO A REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL DO CASO. DESSE 

MODO, INTIME-SE A ASSISTENTE SOCIAL CADASTRADA PARA 

APRESENTAR ESTUDO DO CASO, CONSIGNANDO-SE O PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS./ CITE-SE A PARTE REQUERIDA VIA EDITAL NO PRAZO DE 

20 (VINTE) DIAS PARA, QUERENDO, CONTESTAR A AÇÃO, 

ASSINALANDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONSIDERANDO QUE A 

REQUERENTE ASSEGUROU QUE AQUELA ESTÁ EM LOCAL INCERTO E 

NÃO SABIDO./ CASO A PARTE REQUERIDA ALEGUE EM DEFESA 

QUALQUER DAS MATÉRIAS ENUMERADAS NO ART. 301 DO CPC, JUNTE 

DOCUMENTOS NOVOS AOS AUTOS OU OPONHA ALGUM FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE 

AUTORA, DIGA ESTA EM 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PRECEITUAM OS 

ARTIGOS 326, 327 E 398 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EXCETO SE A 

CONTESTAÇÃO FOR INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADA./ CUMPRA-SE.

 EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE, ANALISTA JUDICIÁRIO, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 AUTORIZADO(A) PELO PROVIMENTO N° 56/2007-CGJ

  

Cod.Proc.: 95372 Nr: 4070-29.2014.811.0021

AÇÃO: USUCAPIÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: SIRENI SOARES BORGES

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 REQUERIDO(A): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA 

LTDA - COOPERCANA (MAIS RÉUS)

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30(TRINTA) DIAS

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/11/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, NA FORMA DO ART. 

942 DO CPC, DOS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO DE USUCAPIÃO DO 

IMÓVEL ADIANTE DESCRITO E CARACTERIZADO, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL A SEGUIR RESUMIDA, PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, CONTADOS DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DESTE EDITAL, 

APRESENTAREM RESPOSTA, QUERENDO, SOB PENA DE SEREM 

CONSIDERADOS COMO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS PELA 

PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR.

 RESUMO DA INICIAL: O(S)PARTE(S)REQUERENTE(S), ACIMA 

QUALIFICADOS, AJUIZARAM A PRESENTE AÇÃO, CONTRA A(S) PARTE 

(S) REQUERIDA(S), TAMBEM ACIMA QUALIFICADA(S), ALEGANDO 

SER(EM) LEGITIMO(S) POSSUIDOR(RES) DO IMÓVEL ABAIXO 

TRANSCRITO, DE FORMA MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E 

SUCESSIVA POR MAIS DE 10(DEZ) ANOS, CONFORME DEMONSTRARAM 

OS TITULOS ANEXADOS AOS PRESENTES AUTOS.

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UM LOTE URBANO 

REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVA 

XAVANTINA-MT, SOB A MATRICULA Nº 4009, COM ÁREA DE 225M2, 

LOCADA SOB O Nº 01 DA QUADRA D-02, LOTEAMENTO EXPANSÃO 

COOPERCANA, CIDADE DE ÁGUA BOA-MT, COM OS SEGUINTES LIMITES 
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E CONFRONTAÇÕES: LADO DIREITO COM VALDIR DE TAL, RUA D-02, 

LOTE 01, LADO ESQUERDO COM RONE CÉLIO DE SOUZA, RUA D-02, 

LOTE 18 E FUNDOS COM FULANO DE TAL, RUA 15, LOTE Nº 02.

 DESPACHO: VISTOS,/ DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

RECLAMADA. / CITE-SE A PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU 

REPRESENTANTE E OS CONFINANTES DO IMÓVEL INDIVIDUALIZADO NA 

P. 05, PESSOALMENTE, PARA QUE, QUERENDO, APRESENTAREM 

RESPOSTA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, COM AS ADVERTÊNCIAS 

DO ART. 285, DO CPC./ CITEM-SE, POR EDITAL, COM PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, OS REQUERIDOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 

INTERESSADOS./ INTIMEM-SE, PELA VIA POSTAL, OS REPRESENTANTES 

DAS FAZENDAS MUNICIPAL, ESTADUAL E DA UNIÃO PARA QUE 

MANIFESTEM EVENTUAL INTERESSE, REMETENDO-LHES CÓPIAS DOS 

DOCUMENTOS ACOSTADOS ÀS FLS. 11/23. / APÓS, ABRA-SE VISTA AO 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO./ EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO, 

FICANDO AUTORIZADO O CUMPRIMENTO DO MANDADO COM OS 

BENEFÍCIOS DO ART. 172, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL./ CUMPRA-SE.

 EU, CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 4 DE DEZEMBRO DE 2014.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 JUIZ(A):PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

ESCRIVÃO(Ã):IVANI MARIA SALAMONI

EXPEDIENTE:2014/17

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 93335 Nr: 2624-88.2014.811.0021

AÇÃO: INTERDIÇÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 REQUERENTE: ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA (MAIS 1 AUTOR)

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/7/2014

 VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA 

E DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, BEM COMO DA R. 

DECISÃO/DESPACHO PROFERIDA(O) PELO JUÍZO E EM OBEDIÊNCIA AO 

DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CPC E NO ART. 9º , INCISO III, DO CC, 

PUBLIQUE-SE NO ÓRGÃO OFICIAL , 03 TRÊS) VEZES, COM INTERVALO 

DE 10 (DEZ) DIAS.

 SENTENÇA: D E C I D O. VALENDO-ME DO PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO, ENTENDO QUE DEVO DESDE JÁ JULGAR O 

PROCESSO, SENDO QUE ENTENDO SER DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL, HAJA VISTA A NÍTIDA INCAPACIDADE DO(A) 

INTERDITANDO(A). RESSALTO QUE O(A) MESMO(A) NITIDAMENTE NÃO 

CONSEGUE NEM MESMO SE EXPRESSAR, DE MODO QUE NÃO HÁ 

NENHUMA DÚVIDA QUE ESTÁ INCAPACITADO(A) PARA A PRÁTICA DE 

TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL. RESSALTO QUE A SITUAÇÃO DO(A) 

INTERDITANDO(A) SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA HIPÓTESE DO 

ART. 3º DO CÓDIGO CIVIL, O QUAL ELENCA DENTRE OS 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES AS PESSOAS QUE, MESMO POR CAUSA 

TRANSITÓRIA, NÃO PUDEREM EXPRIMIR SUA VONTADE: "ART. 3º. SÃO 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZES DE EXERCER PESSOALMENTE OS ATOS 

DA VIDA CIVIL: (...) III – OS QUE, MESMO POR CAUSA TRANSITÓRIA, NÃO 

PUDEREM EXPRIMIR SUA VONTADE". POR FIM, COM FUNDAMENTO NO 

ART. 1.190 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENTENDO QUE DEVE SER 

O(A) CURADOR(A) DISPENSADO(A) DESDE LOGO DA OBRIGAÇÃO DE 

PRESTAR A GARANTIA REFERIDA NO ART. 1.188 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, HAJA VISTA TER DEMONSTRADO EM AUDIÊNCIA SER 

PESSOA IDÔNEA. ANTE O EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E, POR 

CONSEGUINTE, DECRETO A INTERDIÇÃO DE ANTONIA JOSÉ DA SILVA, 

DECLARANDO-O(A) ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER 

PESSOALMENTE OS ATOS DA VIDA CIVIL. NOMEIO-LHE COMO 

CURADOR(A) DEFINITIVO(A) O(A) SR.(A) ANA LUCIA PINHEIRO DA 

SILVA. POR FIM, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, ASSIM COMO NO ART. 9º, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL, 

INSCREVA-SE A PRESENTE NO REGISTRO CIVIL E PUBLIQUE-SE NA 

IMPRENSA LOCAL E NO ÓRGÃO OFICIAL, 03 (TRÊS) VEZES, COM 

INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS. OS PRESENTES SAEM INTIMADOS, COM 

DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. TRANSITADA EM JULGADO, 

CERTIFIQUE-SE E APÓS ARQUIVEM-SE OS AUTOS COM AS CAUTELAS 

DE ESTILO"

 EU, NUGDA MARTINS DE ALMEIDA DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 19 DE JANEIRO DE 2015.

 IVANI MARIA SALAMONI

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 EDITAL DE CONHECIMENTO DE CREDORES E INTERESSADOS

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 4700-85.2014.811.0021 - Cód. 96212

 ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Vale Pneus e Equipamentos Ltda. e Roberléia 

Aparecida Pister da Silva e João Donizeti da Silva

 PARTE RÉQUERIDA:

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: abaixo relacionados e terceiros 

interessados

  

01- Tropical Pneus Ltda Av Julio Campos, nº 2044, Barra do Garças MT 

CEP 78.600.000 - Natureza Comercial: Pneumáticos e outras mercadprias 

Classificação: Quirografário

 Valor atualizado: R$ 55.589,50(cinqüenta e cinco mil, quinhentos e oitenta 

e nove reais e cinqüenta centavos) Origem comercial: Compra de Pneus e 

outras mercadorias Vencimento: Setembro e Outubro de 2014 Registro 

Contabil: Balancete e ficha Razão

  

02- Lanner e Pasqualotto Ltda Rua Santa Maria nº 121, Bairro vale do 

Sol,Campo Verde MT, CEP 78840.000 Natureza Comercial: Pneumáticos e 

outras mercadorias Classificação: Quirografário

 Valor atualizado: R$ 4.330,00(quatro mil, trezentos e trinta reais) Origem 

comercial: Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: outubro e 

novembro de 2014(relação detalhada em anexo) Registro contábil: 

Balancete e ficha Razão

  

03- SK-Automotive Rua Barão e Melgaçõ, nº 1724, Centro Sul, Cuiabá MT, 

CEP 78.025.100 Natureza Comercial: Pneumáticos e outras mercadorias 

Classificação_ Quirografário

 Valor atualizado: R$ 2.071,97(dois mil,setenta e um reais e noventa e sete 

centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: outubro e novembro de 2014(relação detalhada em anexo) 

Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

04-LE-Forte Pneus Rua do comércio, nº 150, Castelândia II, Primavera do 

leste MT, CEP 78.850.000 Natureza Comercial: Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário

 Valor atualizado: R$ 10.324,21(dez mil, trezentos e vinte e quatro reais e 

vinte e um centavos)

 Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: 

outubro, novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015, (relação 

detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

05-FF Produtos de Borracharia Av da FEB, nº 420, Manga, Várzea Grande 

MT CEP 78.115.100 Natureza Comercial: Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

5.802,72(cinco mil, oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos) 

Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: 

dezembro de 2014 e janeiro e fevereiro de 2015, (relação detalhada em 

anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

06-Secccional CO. Int. Ltda Av Juscelino K de Oliveira, nº 915, CIC, 

Curitiba PR, CEP 81.280

 Natureza Comercial: Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: 

quirografário Valor atualizado: R$ 67.270,26(sessenta e sete mil, duzentos 

e setenta reais e vinte e seis centavos) Origem comercial: Compra de 

pneus e outras mercadorias - Vencimento: novembro e dezembro de 2014 
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e janeiro, fevereiro e março de 2015, (relação detalhada em anexo) 

Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

07-Ferrarini e Pisoni Ltda Rua D, s/n, Setor Industrial, Cuiabá MT, CEP 

78.098300 Natureza Comercial: Pneumáticos e outras mercadorias 

Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 3.302,67(trez mil, 

trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos)) Origem comercial: 

Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: outubro e novembro 

de 2014, (relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e 

ficha Razão

  

08-Pneulandia Comercial Ltda Rua 01, nº 146, Setor Industrial, Água Boa 

MT, CEP 78.635.00 Natureza Comercial: Compra e Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

17.274,80(dezessete mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: maio, junho e julho de 2014 (relação detalhada em anexo) 

Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

09-Speed Comércio e Serviços Ltda Av Fernando Correa da Costa, nº 

2152, Jardim Petrópolis, Cuiabá MT, CEP 78.070.200 Natureza Comercial: 

Compra e Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário 

Valor atualizado: R$ 2.757,04(dois mil, setecentos e cinqüenta e sete reais 

e quatro centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras 

mercadorias Vencimento: outubro de 2014 (relação detalhada em anexo) 

Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

10-West Pneus Ltda Av Gov Julio Campos, 6205, Parque Industrial 

Atlântico, Várzea Grande MT, CEP 78.150.202 Natureza Comercial: 

Compra e Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário 

Valor atualizado: R$ 24.256,04(vinte e quatro mil, duzentos e cinqüenta e 

seis reais e quatro centavos) Origem comercial: Compra de pneus e 

outras mercadorias Vencimento: setembro, outubro e novembro de 2014 

(relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

11-Bonetti e Cia LTDA Av Industrial, nº 838, Setor Industrial, Água Boa MT, 

CEP 78.635.000 Natureza Comercial: Compra e Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

13.436,34(treze mil,quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro 

centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014 (relação 

detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

12-Alegreti e Slapak LTDA Rua São Paulo, nº 470, Parque Industrial, 

Primavera do leste MT, CEP 78.850.000 Natureza Comercial: Compra e 

Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário Valor 

atualizado: R$ 40.055,12(quarenta mil, cinqüenta e cinco reais e e doze 

centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: agosto, setembro, outubro e novembro de 2014 (relação 

detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

13-Loja do Borracheiro Rua MT, 1156, Qd 151, Lote 16, Jardim Vista 

Alegre, Barra do Garças MT, CEP 78.600.000 Natureza Comercial: Compra 

Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário

 Valor atualizado: R$ 6.405,40(seis mil,quatrocentos e cinco reais e 

quarenta centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras 

mercadorias Vencimento: outubro e novembro de 2014 (relação detalhada 

em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

14-Caiado Pneus Av Industrial, nº 446, Setor Industrial, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Compra de Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

20.648,37(vinte mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete 

centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014 (relação 

detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

15-Extra Caminhões Av Fernando Correa da Costa, nº 5700, Centro, 

Cuiabá MT, CEP, 78.085.000 Natureza Comercial: Compra e Pneumáticos e 

outras mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

7.958,40(sete mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta 

centavos centavos) Origem comercial: Compra de pneus e outras 

mercadorias Vencimento: novembro e dezembro de 2014 e Janeiro de 

2015(relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha 

Razão

  

16-Cerradus Comércio de Pneus Ltda Rua D, s/n, Setor Industrial, Cuiabá 

MT, CEP 78.098.300 Natureza Comercial: Compra e Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

20.800,00(vinte mil e oitocentos reais) Origem comercial: Compra de pneus 

e outras mercadorias Vencimento: novembro e dezembro de 2014 e 

Janeiro de 2015 (relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete 

e ficha Razão

  

17-Pantanal Pneus Rua dos Imigrantes, Km 32,5, Capao Grande, Várzea 

Grande MT, CEP 78.110.000 Natureza Comercial: Compra e Pneumáticos e 

outras mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

2.000,00(dois mil reais) Origem comercial: Compra de pneus e outras 

mercadorias Vencimento: novembro e dezembro de 2014 e Janeiro 

de2015(relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha 

Razão

  

18-Hannelise reiter Patis-ME Av Hist Rubens de Mendonça, nº 1919, Bairro 

Alvorada, Cuiabá MT CEP 78.050.000 Natureza Comercial: Compra e 

Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário

 Valor atualizado: R$ 9.516,00(nove mil,quinhentos e dezesseis reais ) 

Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: 

novembro e dezembro de 2014 e Janeiro de 2015, (relação detalhada em 

anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

19-Ribeiro S/A Av Gov Julio Campos, nº 5111, MAPIM, Várzea Grande MT, 

CEP 78.155.402 Natureza Comercial: Compra de Pneumáticos e outras 

mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

8.958,00(oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais) Origem comercial: 

Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: outubro, novembro e 

dezembro de 2014 (relação detalhada em anexo) Registro contábil: 

Balancete e ficha Razão

  

20-Galeao Xingu Av Industrial, nº 266 Confresa MT, CEP 78.625.000 

Natureza Comercial: Compra de Pneumáticos e outras mercadorias 

Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 3.780,00(três mil 

setecentos e oitenta centavos) Origem comercial: Compra de pneus e 

outras mercadorias Vencimento: novembro e dezembro de 2014 Registro 

contábil: Balancete e ficha Razão

  

21-Evermax Logística e Distribuição de Peças LTDA Av Carmindo de 

Campos, nº 146, Jardim Petrópolis, Cuiabá MT, CEP 78.070.100 Natureza 

Comercial: Compra de Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: 

quirografário Valor atualizado: R$ 9.746,09(nove mil,setecentos e 

quarenta e seis reais e nove centavos) Origem comercial: Compra de 

pneus e outras mercadorias Vencimento: novembro e dezembro de 2014 e 

janeiro de2015(relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e 

ficha Razão

  

22-Riboldi e Cia LTDA Av Campo Grande, nº 581, Centro, Primavera do 

leste MT CEP 78.850.000 Natureza Comercial: Compra de Pneumáticos e 

outras mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

16.005,18(dezesseis mil, cinco reais e dezoito centavos) Origem 

comercial: Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: novembro 

e dezembro de 2014 e Janeiro e fevereiro de 2015 (relação detalhada em 

anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

23-Distribuidora Automotiva S/A Av da FEB, nº 685, Manga, Várzea 

Grande MT, CEP 78.115,305 Natureza Comercial: Compra de Pneumáticos 

e outras mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

6.475,11(seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos) 

Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias Vencimento: 

novembro e dezembro de 2014 e Janeiro de 2015 (relação detalhada em 

anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

24-ABC-Artefatos de Borracha Coelho LTDA Av Industrial, 1420, Distrito 

Industrial Gov Valadares MG CEP 35.040.610 Natureza Comercial: Compra 

de Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário

 Valor atualizado: R$ 11.499,00(onze mil e quatrocentos e noventa e nove 
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reais) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: dezembro de 2014 e Janeiro de 2015(relação detalhada em 

anexo) Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

25-Pneuar Comercio de Pneus LTDA Av Ulisses Pompeu de Campos, nº 

132, centro, Várzea Grande MT, CEP 78.110.680 Natureza Comercial: 

Compra de Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário 

Valor atualizado: R$ 15.256,00(quinze mil e duzentos e cinqüenta e seis 

reais) Origem comercial: Compra de pneus e outras mercadorias 

Vencimento: novembro e dezembro de 2014 e Janeiro e fevereiro de 

2015(relação detalhada em anexo) Registro contábil: Balancete e ficha 

Razão

  

26-Industria de Máquinas Eldorado Rua Graciosa, nº 1501, Guanabara 

Joinvile SC, CEP 89.207.101 Natureza Comercial: Compra de Pneumáticos 

e outras mercadorias Classificação: quirografário Valor atualizado: R$ 

5.100, 00(cinco mil e cem reais) Origem comercial: Compra de pneus e 

outras mercadorias Vencimento: novembro e dezembro de 2014 e Janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2015(relação detalhada em anexo) Registro 

contábil: Balancete e ficha Razão

  

27-Agritex Comercial Agrícola LTDA Av Industrial, nº 1260, Setor 

Industrial, Água Boa MT, CEP 78.635.000 Natureza Comercial: Compra de 

Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário Valor 

atualizado: R$ 14.709,10(quatorze mil, setecentos e nove reais e dez 

centavos) Origem comercial: Compra de pneus e mercadorias Vencimento: 

agosto,setembro e novembro de 2014 (relação detalhada em anexo) 

Registro contábil: Balancete e ficha Razão

  

28-Dipecarr Distribuidora de Peças Rod BR 364, KM 201, nº 537, Vila 

Salém, Rondonópolis MT, CEP 78.745.001 Natureza Comercial: Compra de 

Pneumáticos e outras mercadorias Classificação: quirografário

 Valor atualizado: R$ 1.150,38(Hum mil, cento e cinqüenta reais e trinta e 

oito centavos) Origem comercial: Compra de pneus e mercadorias 

Vencimento: dezembro de 2014 (relação detalhada em anexo) Registro 

contábil: Balancete e ficha Razão

  

TOTAL GERAL R$ 406.477,70

  

CREDITOS DO BANCO BRADESCO

 01-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Contrato: 3006892519 Natureza Comercial: Capital de Giro Classificação : 

quirografário Valor nominal: R$ 45.000,00 Forma de Pagamento: 36 

prestações – de 06/07/2013 a 06/06/2016 Parcelas pagas: 16( pago R$ 

32.248,96) Saldo devedor: RS 31.763,25 Registro contábil : Balancete e 

Ficha Razao

 02-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Contrato: 3003185892 Natureza Comercia l :  Aquis ição de 

bens-Caminhonete F250 Classificação : Alienação Fiduciária Valor 

nominal: R$ 80.000,00 Forma de Pagamento: 60 prestações – de 

26/11/2012 a 26/10/2017 Parcelas pagas: 23( pago R$ 48.682,72) Saldo 

devedor: RS 59.662,74 Registro contábil : Balancete e Ficha Razao

 03-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Contrato: 3002940109 Natureza Comercial: aquisição de bens-Pick-Up 

Strada Classificação : Alienação Fiduciária Valor nominal: R$ 36.400,00 

Forma de Pagamento: 60 prestações – de 30/12/2011 a 30/11/2016 

Parcelas pagas: 34( pago R$ 35.382,44) Saldo devedor: RS 21.491,18 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razao

 04-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Contrato: 3008194185 Natureza Comercial: Capital de Giro Classificação : 

quirografário Valor nominal: R$ 60.000,00 Forma de Pagamento: 36 

prestações – de 30/08/2014 a 30/07/2017 Parcelas pagas: 02( pago R$ 

5.492,12) Saldo devedor: RS 62.686,07 Registro contábil : Balancete e 

Ficha Razao

 05-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Contrato: 3001630512 Natureza Comercial: Capital de Giro Classificação : 

quirografário Valor nominal: R$ 40.000,00 Forma de Pagamento: 36 

prestações – de 11/10/2012 a 11/09/2015 Parcelas pagas: 24( pago R$ 

44.300,88) Saldo devedor: RS 18.572,49 Registro contábil : Balancete e 

Ficha Razao

 06-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Contrato: Cartão de Crédito BNDS-Bandeira VISA Natureza Comercial: 

Cartão de Crédito Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 87.186,00 

Forma de Pagamento: Débito em conta corrente Parcelas pagas: 16( pago 

R$ 32.248,96) Saldo devedor: RS 87.186,00 Registro contábil : Balancete e 

Ficha Razao

 07-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Natureza Comercial: Limite para custódia de títulos Classificação : 

quirografário Valor nominal: R$ 191.323,00 forma de Pagamento: Débito em 

conta corrente Saldo devedor: RS 191.323,00 Registro contábil : Balancete 

e Ficha Razao

 08-Banco Bradesco S/A Rua 08, esq c/ a Rua 09, centro, Água Boa MT 

Natureza Comercial: Conta Corrente 11020-5(saldo devedor) Classificação 

: quirografário Valor nominal: R$ 20.000,00 Forma de Pagamento: Débito 

em conta corrente Saldo devedor: RS 20.000,00 Registro contábil : 

Balancete e Ficha Razão

  

CRÉDITOS DO BANCO DO BRASL

 01-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: 131.705.286 Natureza Comercial: Conta Garantida 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 52.166,90 Forma de 

Pagamento: Vencimento em 03/01/2015 Saldo devedor: RS 52.166,90 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razao

 02-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: 131.705.042

 Natureza Comercial: Giro Rápido Classificação : quirografário Valor 

nominal: R$ 56.000,00 Forma de Pagamento: Vencimento em 13/10/2016 

Saldo devedor: RS 55.064,97 Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 03-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: 131.704.776

 Natureza Comercial: Giro Empresa Flex Classificação : quirografário Valor 

nominal: R$ 34.000,00Forma de Pagamento: Vencimento em 28/05/2015 

Saldo devedor: RS 34.556,77 Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 04-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: 131.704.942 Natureza Comercial: Banco do Brasil, 

Giro Empresa (Capital de Giro) Classificação : quirografário Valor nominal: 

R$ 56.000,00 Forma de Pagamento: Vencimento em 16/09/2015 Saldo 

devedor: RS 57.292,69 Registro contábil : Balancete e Ficha Razao

 05-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: 131.705.049 Natureza Comercial: Giro Empresa Flex-

(capital de Giro) Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 50.000,00 

Forma de Pagamento: Vencimento em 04/12/2014 Saldo devedor: RS 

51.142,28 Registro contábil : Balancete e Ficha Razao

 06-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: 40/04114-x/FCO Natureza Comercial: FCO 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 100.000,00 Forma de 

Pagamento: 18 parcelas-Vencimento de 01/10/2013 a 01/03/2015 Parcelas 

a pagar: 13 parcelas Saldo devedor: RS 27.777,72 Registro contábil : 

Balancete e Ficha Razão

 07-01-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Limite para Custódia de Títulos 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 127.571,00 Forma de 

Pagamento: Débito em Conta Corrente Saldo devedor: RS 127.571,00 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 08-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Conta Corrente 19764-5(saldo devedor) 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 15.865,07 Forma de 

Pagamento: Débito em Conta Corrente Saldo devedor: RS 15.865,07 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 09-BANCO DO BRASIL s/a Rua 0, esq c/ a Rua 07, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Cartão BNDS Classificação : quirografário 

Valor nominal: R$ 103.000,00 Forma de Pagamento: Fatura de Cartão 

Mensal Saldo devedor: RS 103.000,00 Registro contábil : Balancete e 

Ficha Razão

  

CRÉDITOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 01-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Rua 03, esq. c/ a Rua 08, Água Boa MT 

Contrato: 10.3867.734.0000008/50 Natureza Comercial: Capital de 

Giro-GIRO FACIL CAIXA Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 

30.000,00 Forma de Pagamento: 36 Prestações (03/01/2014 a 03/12/2017)

 Saldo devedor: RS 24.781,37 Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Rua 03, esq. c/ a Rua 08, Água Boa MT 

Contrato: 10.3867.606.0000010/99 Natureza Comercial: Capital de Giro 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 70.000,00 Forma de 

Pagamento: 36 Prestações (02/01/2014 a 02/12/201
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7) Saldo devedor: RS 59.378,55 Registro contábil : Balancete e Ficha 

Razão

 03-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Rua 03, esq. c/ a Rua 08, Água Boa MT 

Contrato: Limite Conta Corrente nº 3867-00300000070-9 Natureza 

Comercial: Limite de Cheque especial Classificação : quirografário Saldo 

devedor: RS 17.000,00 Registro contábil : Balancete e Ficha Razão 

CRÉDITOS DO BANCO SICREDI

 01-BANCO SICREDI S/A Av Julio Campos, nº444, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: B307313750

 Natureza Comercial: Capital de Giro Classificação : quirografário Valor 

nominal: R$ 30.000,00 Forma de Pagamento: 24 Prestações (18/01/2013 a 

18/09/2015) Parcelas pagas: 13 prestações Saldo devedor: RS 13.750,04 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 02-BANCO SICREDI S/A Av Julio Campos, nº444, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Contrato: B407300080 Natureza Comercial: Capital de Giro 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 110.000,00 Forma de 

Pagamento: 24 Prestações (10/01/2014 a 10/0/2016) Parcelas pagas: 09 

prestações Saldo devedor: RS 73.333,23 Registro contábil : Balancete e 

Ficha Razão

 03-BANCO SICREDI S/A Av Julio Campos, nº444, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Limite de Cheque Especial, C/C 50107-7 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 10.000,00 Forma de 

Pagamento: Débito em Conta Corrente) Saldo devedor: RS 11.552,82 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 04-03-BANCO SICREDI S/A Av Julio Campos, nº444, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Limite de Cheque Especial, C/C 57360-4 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 10.000,00 Forma de 

Pagamento: Débito em Conta Corrente) Saldo devedor: RS 11.499,46 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 05-BANCO SICREDI S/A Av Julio Campos, nº444, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Limite de Custódia de Titulos, C/C 50107-7 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 79.730,00 Forma de 

Pagamento: Débito em Conta Corrente) Saldo devedor: RS 79.730,00 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

 06-BANCO SICREDI S/A Av Julio Campos, nº444, Água Boa MT, CEP 

78.635.000 Natureza Comercial: Limite de Custódia de títulos C/C 57.360-4 

Classificação : quirografário Valor nominal: R$ 77.715,, Forma de 

Pagamento: Débito em Conta Corrente) Saldo devedor: RS 77.715,00 

Registro contábil : Balancete e Ficha Razão

  

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS(UNIAO) IMPOSTOS VENCIDOS

 Sec. Da Receita Federal Do Brasil-RFB(GPS), R$ 3.258,40, VENC 

19/09/2014, CÓD DA RF 2100

 Sec. Da Receita Federal Do Brasil-RFB(03/03)IRPJ, R$ 3.806,79, VENC 

30/09/2014, CÓD DA RF 2189

 Sec. Da Receita Federal Do Brasil-RFB(03/03)CSSL), R$ 3.097,35, VENC 

30/09/2014, CÓD DA RF 2372

 Sec. Da Receita Federal Do Brasil-RFB(GPS), R$ 3.192,40, VENC 

20/10/2014, CÓD DA RF 2100

 Sec. Da Receita Federal Do Brasil-RFB(01/03) IRPJ, R$ 2.602,70, VENC 

EM 31/10/2014, CÓD DA RF 2089

 Sec. Da Receita Federal Do Brasil-RFB(01/03)CSLL, R$ 2.311,34, VENC 

EM 31/10/2014, CÓD da RF 2372

 Total : R$ 18.268,98

  

RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS SUAS FUNÇOES E SALÁRIOS

 Elizeu da silva, admitido em 02/01/2013, mecânico II, Salário R$ 1.700,00

 Raquel Atalecia Silva Gomes, admitida em 01/07/2013, Aux Fin. Salário R$ 

1.600,00

 Lucas da Silva, admitido em 01/11/2013, Mecânico I, salário R$ 1.500,00

  

FINALIDADE: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DOS CREDORES E TERCEIROS 

INTERESSADOS para que tome conhecimento da presente ação de 

Recuperação Judicial, conforme relação nominal dos credores, ficando 

advertidos de que o prazo para habilitação dos credores omitidos na 

relação apresentada pelo devedor é de 15(quinze) dias, contados da 

publicação do Edital e que essas deverão ser feitas diretamente com o 

Administrador Judicial, com a advertência de que as habilitações de 

créditos feitas fora do prazo acima mencionado serão recebidas como 

retardatárias e terão que ser feitas judicialmente, sujeitas ao pagamento 

de custas (art 10), e qualquer credor poderá manifestar sua objeção ao 

plano de recuperação na forma prevista no artigo 55 da Lei 11.101/2005

  

TRANSCRIÇÃO DO RESUMO DOS PEDIDOS DA INICIAL

 VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ sob nº 10.172.319/0001-01, NIRE nº 

51.2.0107462-3, sediada na Avenida Industrial, nº 680, Setor Industrial, 

Água Boa MT, CEP 78635.000 representada pelos seus sócios 

ROBERLEIA APARECIDA PISTER DA SILVA, brasileira, casada, 

comerciante, RG nº 1902719-2, SSP/MT, inscrita no CPF n° 

496.178.181-91, residente e domiciliada à Rua A-13, nº 120, Setor 

Coopercana, Água Boa MT CEP 78.653.000e JOAO DONIZETEI DA SILVA, 

brasileiro,cassado, comerciante, RG nº 17.572.382SSP/SP, inscrito no CPF 

nº 067.711.918-69, residente e domiciliado à Rua A-13, nº 120, Setor 

Coopercana em Água Boa MT, CEP 78.635.000vem respeitosamente a 

presença de Vossa Excelência, pelos seus mandatários infrafirmados, 

com fundamento no art 47 e seguintes da Lei 11.101, de 09/02/2005, 

formular o presente pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento 

do seu passivo quirografário, nos termos que abaixo passa a expor...

  

Isto Posto, requer a Vossa Excelência que, diante da verossimilhança das 

razões retro e com a documentação apresentada em estrito cumprimento 

às determinações da lei, se digne:

 a) Deferir o processamento da recuperação judicial e nomear 

administrador judicial em conformidade com o art. 21 da lei n° 11.101/05;

 b) Determinar a suspensão de ações judiciais ou execuções que 

eventualmente venham a ser propostas contas a devedora, com as 

ressalvas legais;

 c) Decretar a dispensa da apresentação de certidões negativas para que 

a devedora exerça suas atividades, com as ressalvas apontadas no 

inciso II do art. 52 da lei n°11.101/2005.

 d) Ordenar a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público e 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

 e) A expedição de edital contendo o resumo do pedido, relação dos 

credores e advertências dos prazos para a habilitação de créditos, nos 

moldes do §1° do art. 52 da lei em referência.

 f) Finalmente, a conceder o prazo de 60 dias para a apresentação do 

Plano de recuperação empresarial.

 Atribui à causa, para os legais efeitos, o valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), para todos os efeitos fiscais, porquanto esse é o 

estimado proveito econômico que poderá advir com a presente 

Recuperação judicial.

 Sem recursos neste momento, a empresa requerente postula o 

deferimento das custas para pagamento ao ensejo da homologação do 

Plano de Recuperação, medida que tem sido deferida pelos tribunais 

pátrios, quando a empresa está passando por situação financeira de 

extrema delicadeza, como é o caso da autora:

 "TJ-SP- Agravo de Instrumento Al 21303080820148260000 SP 

2130308-08.2014.8.26.0000 (TJ-SP)

 Data de publicação: 11/10/2014

 Emenda : AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS . CABIMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SITUAÇÃO 

FINANCEIRA PRECÁRIA DA PESSOA JURIDICA. A recuperação judicial 

indica a momentânea crise econômica e financeira da agravante. 

Considerando, ademais, o elevado valor da causa, está justificada a 

necessidade de deferimento do recolhimento das taxas judiciárias. Agravo 

provido."

 Termos que pede e espera deferimento.

 Água Boa. 08 de dezembro de 2014

 Selso Lopes de Carvalho Tiago Thoma Martins de Paula Tiago Canan

 OAB/MT 3.556 B OAB/MT 11.954 B OAB/MT 9.180

  

DECISAO/DESPACHO

 Autos nº: 96212-Vistos, Trata-se de pedido de recuperação judicial 

ajuizado no dia 19 de dezembro de 2014 por Vale Pneus e Equipamentos 

Ltda, qualificada na petição inicial, consoante o art. 47 da Lei nº. 

11.101/2005.

 Alega que exerce comércio de pneumáticos, câmaras de ar, 

equipamentos para borracharias, acessórios para veículos, implementos 

agrícola, lubrificantes, graxas, filtros e prestação de serviços de 

manutenção e conservação de veículos.

 A empresa teria sido criada em 23 de julho de 2008, sendo os atos 

constitutivos registrados na Junta Comercial em 15 de julho de 2008.
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 Alega os representantes legais da autora que a saúde financeira da 

empresa encontrava-se em ascensão neste município. Devido a isso, no 

final do ano de 2011 decidiram instalar uma filial na cidade de 

Confresa-MT, mas teria sido uma estratégia equivocada, pois a partir 

desse momento que os problemas financeiros começaram a surgir.

 Afirma que a filial realizava poucos negócios, dependendo 

economicamente quase que integralmente da matriz, localizada nesta 

cidade de Água Boa-MT.

 Conta que as vendas praticadas eram arriscadas, mesmo consultando os 

órgãos de proteção ao crédito, sustenta que teve prejuízos em montante 

aproximado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além dos altos investimentos 

realizados, contribuindo com o enfraquecimento substancial da pessoa 

jurídica.

 Afirma que no ano de 2012 começou a utilizar quantias disponibilizadas 

pelas instituições bancárias, contratando financiamentos de capital de giro 

e utilizando-se de cheque especial e custódia de títulos.

 Assevera que em julho de 2013 conseguir vender a filial, mas não teria 

refrescado os problemas financeiros que a empresa estava passando.

 Disse que com o aumento da concorrência e o conseqüente aperto nas 

margens de lucro, passou a adquirir produtos e outras mercadorias a 

prazo, gerando endividamento com fornecedores, situação que atualmente 

se encontra insustentável.

 Afirma que os juros, multas e índices corretivos praticados pelas 

instituições financeiras estão em valores estratosféricos. As receitas 

auferidas são consumidas para o pagamento desses encargos e também 

de dívidas tributárias.

 Em razão disso, sustentando que a empresa encontra-se com a sua 

atividade severamente abalada, bem como afirmando estarem presentes 

os requisitos impostos pela Lei de Recuperação Judicial (lei nº. 

11.101/2005) requereu o deferimento do processamento desta demanda, 

nomeando Administrador Judicial, bem como determinando a suspensão 

de ações judiciais ou execuções que eventualmente possam ser 

distribuídas, salvo exceções legais, além das demais providências de 

praxe orientadas pela norma.

 Com a exordial, trouxe os documentos de fls. 10/259.

 É o necessário. Decido.

 Sem a intenção de adentrar ao fundo sobre o instituto, a recuperação 

judicial criada pela Lei nº. 11.101/2005 tem como fundamento permitir que 

empresas em dificuldades financeiras momentâneas possam continuar a 

exercer suas atividades, reconhecendo a função social da empresa e o 

princípio da preservação.

 Aliás, o art. 47 da Lei 11.101/2005 assim verbera:

 "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica".

 No entanto, somente será facultada a recuperação judicial da sociedade 

empresária ou de empresários individuais que se encontrarem em crise 

nas hipóteses que realmente se mostrarem em condições para tal 

desiderato.

 Devido a isso, é necessário o preenchimento de alguns requisitos.

 Os requisitos materiais para o deferimento do processamento da 

recuperação judicial estão estabelecidos no art. 48 da Lei nº. 11.101/2005:

 Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos 

e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

 I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

 II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 

recuperação judicial;

 III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de 

recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V 

deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

 IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta 

Lei.

 No que tange a esses requisitos, verifico que o requerente demonstrou 

que a empresa encontra-se em atividade por mais de 02 (dois) anos (fl. 

36), não há também decretação de falência anterior e também concessão 

de recuperação judicial (fl. 68), como também a certidão negativa de fl. 66.

 Além desses requisitos, o art. 51 da Lei nº. 11.101/2005 estabelece a 

exigência de a petição inicial ser devidamente instruída com os seguintes 

documentos:

 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

 I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor 

e das razões da crise econômico-financeira;

 II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 

sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, 

confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável 

e compostas obrigatoriamente de:

 a) balanço patrimonial;

 b) demonstração de resultados acumulados;

 c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

 d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

 III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 

natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 

sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente;

 IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 

pendentes de pagamento;

 V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de 

Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 

administradores;

 VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 

administradores do devedor;

 VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 

fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 

respectivas instituições financeiras;

 VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do 

domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

 IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que 

este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a 

estimativa dos respectivos valores demandados.

 Em relação ao inciso I, pela causa de pedir remota verifico que a empresa 

requerente expôs os motivos que acabaram originando a crise que se 

encontra.

 No que tange às demonstrações contábeis, reclamadas no inciso II, a 

empresa requerente acostou o balanço patrimonial (fls. 70/104).

 A relação nominal dos credores, dos empregados, a relação dos bens 

particulares, os extratos atualizados das contas bancárias, os atos 

constitutivos da empresa, as certidões de protestos, conforme 

estabelecem os inciso III, IV, V, VI, VII, VIII estão acostadas às fls. 11/37 e 

107/209 desta demanda. Além disso, o autor afirma a inexistência de 

ações judiciais em curso, demonstrando o preenchimento do inciso IX do 

diploma referido.

 Nesta esteira, nomeio como Administrador Judicial a empresa Luis Artur 

Zimmermann Antônio – Serviços, CNPJ MF nº 07778516/0001-00, sob a 

responsabilidade técnica de Luiz Artur Zimmermann Antônio, técnico em 

contabilidade, matriculado pelo nº008773/O-4MT, com endereço na Rua A, 

nº 159, Jardim Tropical II, tel: 66-3468-2934 e 66-9988-7678, Água 

Boa-MT.

 Intime-se o Administrador Judicial a fim de que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente proposta de honorários acerca dos trabalhos a serem 

realizados.

 Considerando o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 48 e 

51 da Lei 11.101/2005, defiro o processamento desta demanda, devendo 

a requerente atentar-se para a exigência do art. 53 e 54 do referido 

diploma.

 Nesse diapasão, determino a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para a 

contratação com o Poder Público ou para o recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e 

documentos firmados pela autora, após o respectivo nome empresarial, a 

expressão "em Recuperação Judicial";

 Além disso, determino a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra a Requerente, na forma do artigo 6ª da mesma lei, nos exatos 

termos do item III do art. 52 da referida lei, ressaltando que cabe ao 

Requerente comunicar, caso haja o ajuizamento de ações o deferimento 

desta recuperação judicial. Além disso, determino o impedimento de 
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desfazimento de qualquer bem essencial às atividades da empresa, em 

especial qualquer efetivação de ato expropriatório durante o prazo de 180 

(cento e oitenta dias), conforme determina o §4º, do artigo 6º da Lei nº. 

11.101/2005

 Deverá o devedor apresentar mensalmente contas demonstrativas 

enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de 

seus administradores;

 Deverá o cartório intimar o Ministério Público e oficiar as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, comunicando da presente 

recuperação judicial;

 Deverá o cartório ainda, expedir edital de publicação no órgão oficial, que 

deverá conter os seguintes itens: 1) o resumo do pedido do devedor e da 

presente decisão; 2) A relação nominal de credores, com a discriminação 

do valor atualizado e a classificação de cada crédito; 3) A advertência de 

que o prazo para habilitação dos credores omitidos na relação 

apresentada pelo devedor é de 15 (quinze) dias contados da publicação 

do edital, e que essas deverão ser feitas diretamente com o administrador 

judicial (artigo 7°, I); 4) A advertência de que as habilitações de créditos 

feitas fora do prazo acima mencionado serão recebidas como 

retardatárias e terão que ser feitas judicialmente, sujeitas ao pagamento 

de custas (art.10); 5) A advertência de que qualquer credor poderá 

manifestar sua objeção ao plano de recuperação na forma prevista no 

artigo 55 da lei 11.101/2005;

 Deverá ainda ser oficiado ao Cartório de Protesto desta Comarca para 

que não proceda ao protesto de qualquer dos títulos apresentados pela 

Autora na relação de credores, bem como retirem qualquer apontamento 

ocorrido com base nos títulos apresentados na relação de credores, que 

deve ir anexada ao ofício;

 Deverá ser oficiado ao Serasa e SPC que se abstenha de incluir o nome 

da Requerente e de seus sócios, avalistas da empresa, nos seus 

cadastros de inadimplentes ou excluam seus nomes, caso já tenham 

incluído, em vista dos títulos cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

virtude desta ação;

 Deverá ser oficiada a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

que faça anotação no ato constitutivo da empresa Requerente que a 

mesma passará a ser apelidada em "Recuperação Judicial".

 Por fim, ressalto ao cartório que o presente processo deverá ser 

cumprido com urgência, em virtude dos exímios prazos estabelecidos na 

Lei 11.101/05.

 Cumpra-se. Intimem-se todos.

 Expeça-se o necessário, com urgência.

 Água Boa-MT, 13 de janeiro de 2015.

  Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito designado

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu Odilo Genovai, 

Técnico Judiciário o digitei

 Água Boa MT, 15 de Janeiro de 2015.

 Dr Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito Designado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96416 Nr: 105-09.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - I N S S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 96416

Requerente: Domingos Rodrigues dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social.

 Vistos,

 Trata-se de demanda visando à concessão de benefício previdenciário, 

ajuizada por Domingos Rodrigues dos Santos em face do Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, ambos qualificados no encarte processual.

 Com a exordial, trouxe os documentos de fls. 09/23

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Compulsando os documentos instruídos com a petição inicial, verifico que 

inexiste demonstração de prévio requerimento administrativo junto a uma 

agência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

 Em recente julgado exarado no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, o 

Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto 

Barroso, entendeu ser necessário o prévio requerimento administrativo do 

benefício pretendido, isso porque a ausência de postulação junto à 

autarquia não haveria ameaça de lesão a direito apto a justificar o 

ajuizamento da demanda, o que evidenciaria a falta de interesse de agir.

 Logo, verificando que esta ação foi proposta após a decisão do Recurso 

Extraordinário acima mencionado e diante da ausência de demonstração 

de prévio requerimento administrativo junto ao INSS, reputo que o 

processo em destaque deve ser extinto, com fundamento no art. 267, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse 

de agir da parte requerente.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos, 

com as cautelas pertinentes.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Água Boa-MT, 15 de janeiro de 2015.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96418 Nr: 107-76.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Nonato de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - I N S S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 96418

Requerente: Alzira Nonato de Souza

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social.

 Vistos,

 Trata-se de demanda visando à concessão de benefício previdenciário, 

ajuizada por Alzira Nonato de Souza em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, ambos qualificados no encarte processual.

 Com a exordial, trouxe os documentos de fls. 08/25

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Compulsando os documentos instruídos com a petição inicial, verifico que 

inexiste demonstração de prévio requerimento administrativo junto a uma 

agência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

 Em recente julgado exarado no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, o 

Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto 

Barroso, entendeu ser necessário o prévio requerimento administrativo do 

benefício pretendido, isso porque a ausência de postulação junto à 

autarquia não haveria ameaça de lesão a direito apto a justificar o 

ajuizamento da demanda, o que evidenciaria a falta de interesse de agir.

 Logo, verificando que esta ação foi proposta após a decisão do Recurso 

Extraordinário acima mencionado e diante da ausência de demonstração 

de prévio requerimento administrativo junto ao INSS, reputo que o 

processo em destaque deve ser extinto, com fundamento no art. 267, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse 

de agir da parte requerente.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos, 

com as cautelas pertinentes.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Água Boa-MT, 15 de janeiro de 2015.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito Designado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 21988 Nr: 1328-41.2008.811.0021
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidevaldo Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Araujo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 21988

 Vistos,

 Considerando a manifestação da parte exequente de fl. 204/206, 

cumpra-se integralmente o despacho de fls. 203.

 Cumpra-se.

 Água Boa-MT, 15 de janeiro de 2015.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96268 Nr: 4743-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleide Mendonça Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt -FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Clemente Rudy

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar aduzido pela Impetrante.

NOTIFIQUE-SE a Autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias, na forma do art. 7º, I, 

da Lei 12.016/09.

O Sr. Gestor deverá promover a juntada de cópia autêntica dos ofícios 

endereçados à Autoridade Coatora e ao seu órgão de representação 

judicial, bem como da comprovação da respectiva entrega.

 Em atenção ao princípio constitucional do contraditório, apresentados 

novos documentos, INTIME-SE a Impetrante para que sobre eles se 

manifeste.

Após, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que 

aponha seu parecer no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei 

12.016/09.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Canarana/MT, 31 de dezembro de 2014

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 93335 Nr: 2624-88.2014.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Pinheiro da Silva, Antonia Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de interrogatório.

Dia 19 de setembro de 2014, às 13:26 horas (MT).

Autos n°: 93335.

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o membro do Ministério Público, o membro 

da Defensoria Pública, o(a) interditando(a), o(a) curador(a) provisório(a) e 

o(a) advogado(a) nomeado(a) para o(a) interditando(a).

 OCORRÊNCIA 1: Aberta a audiência, foi certificada a presença do(a) 

interditando(a), o(a) qual não foi interrogado(a), haja vista que não 

consegue falar qualquer palavra. Consigne-se que o(a) curador(a) 

provisório(a) relatou que ele(a) já nasceu assim.

OCORRÊNCIA 2: Em seguida foi dada a palavra ao(à) advogado(a) 

nomeado(a) como curador do(a) interditando(a), que assim se manifestou: 

“MM. Juiz, o(a) interditando(a) impugna o pedido formulado. Pede 

deferimento”.

OCORRÊNCIA 3: Ato contínuo foi ouvido o membro do M. Público que se 

manifestou nos seguintes termos: “MM Juiz, o(a) interditando(a) é 

nitidamente incapaz absolutamente de exercer os atos da vida civil, sendo 

completamente desnecessário fazer uma avaliação médica, o que 

somente lhe traria mais sofrimento. Sendo assim, requeiro seja desde já 

julgada a presente ação, decretando-se a interdição, sendo que o(a) 

curador(a) deve ser inclusive dispensado(a) da garantia prevista no art. 

1188 do Código de Processo Civil, haja vista ter demonstrado em audiência 

ser pessoa idônea.”

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: 

“Vistos. Trata-se de ação de interdição na qual se relata incapacidade 

absoluta por parte do(a) interditado(a), estando o(a) mesmo(a) 

impossibilitado(a) de praticar todos os atos da vida civil. Pleiteou-se na 

inicial a declaração de sua incapacidade, nomeando-lhe curador(a). 

Despachada a inicial, foi assinalada esta data para realização do 

interrogatório do(a) interditando(a), o que acabou não sendo possível 

pelas razões acima expostas. Na seqüência foi colhida a manifestação do 

curador especial e também do M. Público. É o breve relatório. D E C I D O. 

Valendo-me do princípio do livre convencimento motivado, entendo que 

devo desde já julgar o processo, sendo que entendo ser desnecessária a 

produção de prova pericial, haja vista a nítida incapacidade do(a) 

interditando(a). Ressalto que o(a) mesmo(a) nitidamente não consegue 

nem mesmo se expressar, de modo que não há nenhuma dúvida que está 

incapacitado(a) para a prática de todos os atos da vida civil. Ressalto que 

a situação do(a) interditando(a) se enquadra perfeitamente na hipótese do 

art. 3º do Código Civil, o qual elenca dentre os absolutamente incapazes 

as pessoas que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 

vontade: “Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil: (...) III – os que, mesmo por causa transitória, não 

puderem exprimir sua vontade”. Por fim, com fundamento no art. 1.190 do 

Código de Processo Civil, entendo que deve ser o(a) curador(a) 

dispensado(a) desde logo da obrigação de prestar a garantia referida no 

art. 1.188 do Código de Processo Civil, haja vista ter demonstrado em 

audiência ser pessoa idônea. Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto 

a interdição de Antonia José da Silva, declarando-o(a) absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Nomeio-lhe como 

curador(a) definitivo(a) o(a) Sr.(a) Ana Lucia Pinheiro da Silva. Por fim, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 

1.184 do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Os presentes saem intimados, com desistência do prazo 

recursal. Transitada em julgado, certifique-se e após arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo”. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que assinam os presentes esta ata.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito designado

Clarissa Cubis de Lima Canan

Promotora de Justiça

Wendel Renato Cruz

Defensor Público

Sueli Vieira de Souza

Advogada Nomeada

Curadora:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96497 Nr: 165-79.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Benedito Pedro de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 273, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de tutela antecipada para que o requerido - Estado de Mato 

Grosso – promova, no prazo de 06 (seis) horas, a imediata remoção aérea 

do paciente Benedito Pedro de Mello, devendo ser disponibilizado e 

efetivado a pleiteada vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que 

possibilite o tratamento/avaliação e cirurgia em estabelecimento hospitalar 
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na Rede Pública de Saúde (SUS-MT) ou ainda, caso seja constatada a 

inexistência de vaga, em Hospital da Rede Privada, em Cuiabá-MT ou em 

outra localidade. Intime-se imediatamente o Secretário Estadual de Saúde a 

fim de que promova as diligências necessárias ao cumprimento desta 

decisão, sob pena de multa diária cominatória no importe de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), além de outras cominações legais cabíveis ao caso 

em destaque. Determino que a parte requerida seja citada, por meio de seu 

procurador, para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 

60 (sessenta) dias (art. 188 c/c art. 297 do CPC), sob pena de revelia (art. 

322 do Código de Processo Civil). Consigne-se que, não sendo contestado 

o pedido formulado, serão presumidos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (artigos 285 e 319 do Código de Processo 

Civil).Caso a parte requerida alegue em defesa qualquer das matérias 

enumeradas no art. 301 do CPC, junte documentos novos aos autos ou 

oponha algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

diga este em 10 (dez) dias, conforme preceituam os artigos 326, 327 e 

398 do Código de Processo Civil, exceto se a contestação for 

intempestivamente apresentada.Conforme requerido pelo autor, deferido 

os benefícios contidos no art. 172, §2º, do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, com urgência. Água Boa-MT, 19 de janeiro de 2015.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83661 Nr: 2498-09.2012.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Anisia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO (ATOS ORDINATÓRIOS)

Nos termos da legislação vigente e provimento n. 056/2007/CGJ e, tendo 

em vista a juntada de Contestação dentro do prazo legal, e 

considerando-se que a parte requerida alegou em defesa qualquer das 

matérias enumeradas no art. 301 do CPC e/ou juntou documentos novos 

aos autos, faço remessa ao setor de expedição para intimação do autor 

para falar em 10 (dez) dias, conforme preceituam os artigos 326, 327 e 

398 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96519 Nr: 177-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 273, do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de tutela antecipada para que o requerido - Estado de Mato 

Grosso – promova, no prazo de 06 (seis) horas, a imediata remoção aérea 

do paciente Agrincio Bumo Tsadzawe, devendo ser disponibilizado e 

efetivado a pleiteada vaga em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica 

(UTI) que possibilite o tratamento/avaliação e cirurgia em estabelecimento 

hospitalar na Rede Pública de Saúde (SUS-MT) ou ainda, caso seja 

constatada a inexistência de vaga, em Hospital da Rede Privada, em 

Cuiabá-MT ou em outra localidade. Intime-se imediatamente o Secretário 

Estadual de Saúde a fim de que promova as diligências necessárias ao 

cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária cominatória no 

importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de outras cominações 

legais cabíveis ao caso em destaque. Determino que a parte requerida 

seja citada, por meio de seu procurador, para que, querendo, conteste o 

pedido formulado no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 188 c/c art. 297 do 

CPC), sob pena de revelia (art. 322 do Código de Processo Civil). 

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (artigos 285 

e 319 do Código de Processo Civil).Caso a parte requerida alegue em 

defesa qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, junte 

documentos novos aos autos ou oponha algum fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, diga este em 10 (dez) dias, 

conforme preceituam os artigos 326, 327 e 398 do Código de Processo 

Civi l ,  exceto se a contestação for  intempest ivamente 

apresentada.Conforme requerido pelo autor, deferido os benefícios 

contidos no art. 172, §2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, com 

urgência. Água Boa-MT, 19 de janeiro de 2015.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito designado

3ª Vara

Edital

 JUIZ(A):PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 ESCRIVÃO(Ã):ROGÉRIA BORGES FERREIRA

 EXPEDIENTE:2015/1

 EDITAL DE CITAÇÃO

 Cod.Proc.: 95190 Nr: 3954-23.2014.811.0021

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): FRANKLIN MONTEIRO LUZ (MAIS RÉUS)

 ADVOGADO: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 ADVOGADO: GUILHERME MINOZZO

 EDITAL EXPEDIDO: EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3954-23.2014.811.0021 – CÓD. 95190

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): FABIANA GOMES PEIXOTO

 INTIMANDO: RÉU(S): FABIANA GOMES PEIXOTO FILIAÇÃO: HUMBERTO 

ARAÚJO PEIXOTO E LUZIA CÉLIA GOMES, DATA DE NASCIMENTO: 

10/01/1984, BRASILEIRO(A), NATURAL DE NOVA XAVANTINA-MT, 

CONVIVENTE, DO LAR, ENDEREÇO: PA SANTA MARIA - SÍTIO SANTO 

ANTONIO, BAIRRO: ZONA RURAL, CIDADE: ÁGUA BOA-MT

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(É,S) PARA QUE RESPONDA À 

ACUSAÇÃO POR ESCRITO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS (ART. 396 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), SENDO QUE NA RESPOSTA PODERÁ 

ARGÜIR TUDO O QUE INTERESSE À DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E 

JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR PROVAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, 

QUE DEVERÃO SER QUALIFICADAS, BEM COMO REQUERER A 

INTIMAÇÃO DAS MESMAS (ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL)

 RESUMO DA INICIAL: O ACUSADO FOI DENUNCIADO, PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, COMO INCURSO NO DELITO DO ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 

29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PELO(S) FATO(S) OCORRIDO(S) 

EM 7/10/2014

 DECISÃO/DESPACHO: 2. DISPOSITIVO A) DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11.02.2014 ÀS 16:30H 

(HORÁRIO MT); B) INTIMEM-SE; C)PROCEDA-SE A CITAÇÃO POR EDITAL 

DA DENUNCIADA FABIANA GOMES PEIXOTO; D) CUMPRA-SE. ÁGUA 

BOA, 09.01.2015 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, CELMA GUIMARÃES, DIGITEI.

 ÁGUA BOA - MT, 16 DE JANEIRO DE 2015. ROGÉRIA BORGES FERREIRA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20139 Nr: 3280-89.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Waldemar Goetz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação de fls.584/585, designo audiência de 

justificação para o dia 02 de fevereiro de 2015, às 14h00min.

Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 84743 Nr: 3579-90.2012.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Tocantins/TO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Queiroz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pelo o que se observa dos autos, o recuperando cumpriu integralmente a 

pena a ele imposta, razão pela qual a extinção do presente executivo é de 

rigor.

Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta a pena privativa de 

liberdade aplicada ao recuperando Adelcio Queiroz de Souza, qualificado 

nos autos, bem como todos os efeitos dela emergentes, nos moldes do 

art. 109 da Lei n. 7.210/84.

Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96202 Nr: 4691-26.2014.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilzon Denis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia da Carta Precatória 

de fl. 02, como mandado.

 II – Devidamente cumprida, devolvam-se com as baixas e anotações de 

estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96222 Nr: 4707-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilzon Denis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo cópia da Carta Precatória 

de fl. 02, como mandado.

 II – Devidamente cumprida, devolvam-se com as baixas e anotações de 

estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 59383 Nr: 2001-27.2014.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO RAMOS RODRIGUES, ELZA PEREIRA 

RODRIGUES, SILVIO RAMOS RODRIGUES, ROSA MARIA ORLANDI 

RODRIGUES, JOSÉ CARLOS RAMOS RODRIGUES, JUSSARA DE CASTRO 

FRANÇA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA, QUÊNESSE DYOGO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compusando os autos, verifica-se que a matéria debatida deve ser 

apreciada pelo Juízo da Diretoria do Foro, haja vista tratar de matéria não 

contenciosa relativa a registro público (art. 3º, I, "b" do Regimento Interno 

da Diretoria do Foro do TJMT).

Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Direitoria do Foro, com a 

devida redistribuição do feito, devendo o Cartório distribuidor certificar se 

há necessidade do recolhimento de custas processuais.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 55842 Nr: 1580-71.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES 

NOGUEIRA, RODRIGO CAMPOS MORAES

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré acerca da audiência de instrução designada na 

carta precatória nº 2014.01.1.137009-5, a realizar-se no dia 14/04/2015, 

às 16h00min, na sede do Juízo do Distrito Federal.

Alto Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2015.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26293 Nr: 733-11.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEDDS, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Geraldo de Lima

 Intimação do requerido para tomar conhecimento da sentença, adiante 

transcrita: "Vistos. Trata-se de Execução de alimentos, proposta por M. E. 

D. DE S., representado por M. D., em desfavor do executado J. S. DE S., 

todos devidamente qualificado nos autos. Às partes compuseram acordo 

extrajudicial (fls. 94/96). O membro do Ministério Público opina pela 

suspensão do feito, até o encerramento do prazo (fls. 103). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. O acordo merece ser homologado, 

pois, não há aparentemente nenhum vício de vontade e defeito do negócio 

jurídico formal e substancial para macular a composição entre as partes. O 

acordo encontra-se assinado pela representante legal da exeqüente e por 

seu advogado constituído nos autos. Destarte, HOMOLOGO a transação 

celebrada nos autos (art. 158 c/c o art. 269, inciso III, ambos do CPC), para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isto posto, julgo extinto o 

processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Recolha-se o mandado de prisão. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alto Araguaia, 8 de outubro de 2014.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60948 Nr: 77-44.2015.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.: 77-44.2015.811.0020 – Código 60948

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Medida Protetiva de Alteração de Guarda, ajuizada 
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pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da 

interessada ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA e em face da(as) 

requerida(as) LUSERLEY PEREIRA DA SILVA, todas(os) qualificadas(os).

Em breve síntese, alega o Ministério Público que a genitora da criança, 

senhora Luserley Pereira da Silva, estaria maltratando-o e que o proíbe de 

sair de casa, não fornece alimento, além disso, por várias vezes o 

expulsou de casa.

 Ademais, o adolescente relatou ao assistente ministerial que necessitava 

realizar “bicos”, desempenhando serviços de servente de pedreiro para 

comprar alimentos.

A exordial acostada aos autos trouxe documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Indiscutivelmente, o legislador pátrio preocupou-se em conferir a máxima 

atenção aos menores, visando garantir-lhes os direitos e benefícios 

resguardados e assegurados nos textos legais.

 A propósito, vejamos o que os arts. 3º a 6º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dispõem a respeito da matéria dos autos:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a 

que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento.

Cumpre ressaltar que a regulamentação da matéria em voga pelo Código 

Menorista, da forma como fora feita, realmente não poderia ser outra, pois 

está amparada pelos princípios que a Constituição da República Federativa 

do Brasil estabelece em seu art. 227, caput, e seus §§ 1º a 8º, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 

não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 

seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 

2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 

as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem 

como de integração social do adolescente e do jovem portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 

obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, 

a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 

disposto no art. 7º, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 

infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 

profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 

qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 

guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 

adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. 

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual 

da criança e do adolescente.

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 

estrangeiros.

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação.

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á 

em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º - A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 

2010)

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; 

(Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 

articulação das várias esferas do poder público para a execução de 

políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Não distante da discussão, a medida protetiva postulada nos presentes 

autos encontra arrimo legal no art. 98, e seus incisos I, II e III, todos do 

mesmo diploma legal do menor, senão vejamos:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.”

Ademais, in casu, o art. 101, inciso IX, do já citado Estatuto da Criança e 

do Adolescente, prevê expressamente a possibilidade de colocação em 

família substituta da(s/o/s) menor(es), nos seguintes termos:

Art. 101. Verificada qualquer

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33633 Nr: 1169-96.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI CORNÉLIO DA SILVA - vulgo "Volnei"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO ALVES LOPES

 Indefero o pedido de renúnicia de mandato (fls. 399) posto que o 

Procurador não cumpriu o disposto no art. 5, parágrafo terceiro, do 

Estatuto da Advocacia. Certique-se se o recuperando vem cumprindo 

regularmente a pena imposta, elaborando-se novo cálculo. Com o aporte, 

vista ao MPE e a Defesa. Não havendo impugnações, fica o cálculo 

homologado e voltem-me conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60248 Nr: 2661-21.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Visando a celeridade processual e a redução do estoque de processos 

nesta vara, cite-se a parte devedora e intime-se o requerente, acerca do 

interesse na aplicação de métodos consensuais, com a finalidade de 

possibilitar a tentativa de mediação/conciliação, devendo ser precisamente 

indicados os nomes e telefones e/ou endereço das pessoas desavindas, 

para que se possibilite o convite ao comparecimento.

Caso positivo, remeta-se os autos ao Centro Judiciário Permanente de 

Mediação e Solução de Conflitos desta Comarca, para o agendamento do 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS.

Por conseguinte, intimem-se as partes para comparecerem ao Centro de 

Mediação e Conciliação na data aprazada para o Mutirão De Conciliação 

De Executivos Fiscais.

Alcançado o acordo, sua homologação será procedida, mediante 

requerimento de distribuição por dependência, no próprio Juízo do Diretor 

do Centro de Mediação.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60249 Nr: 2662-06.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA AUGUSTA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Visando a celeridade processual e a redução do estoque de processos 

nesta vara, cite-se a parte devedora e intime-se o requerente, acerca do 

interesse na aplicação de métodos consensuais, com a finalidade de 

possibilitar a tentativa de mediação/conciliação, devendo ser precisamente 

indicados os nomes e telefones e/ou endereço das pessoas desavindas, 

para que se possibilite o convite ao comparecimento.

Caso positivo, remeta-se os autos ao Centro Judiciário Permanente de 

Mediação e Solução de Conflitos desta Comarca, para o agendamento do 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS.

Por conseguinte, intimem-se as partes para comparecerem ao Centro de 

Mediação e Conciliação na data aprazada para o Mutirão De Conciliação 

De Executivos Fiscais.

Alcançado o acordo, sua homologação será procedida, mediante 

requerimento de distribuição por dependência, no próprio Juízo do Diretor 

do Centro de Mediação.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60251 Nr: 2664-73.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Visando a celeridade processual e a redução do estoque de processos 

nesta vara, cite-se a parte devedora e intime-se o requerente, acerca do 

interesse na aplicação de métodos consensuais, com a finalidade de 

possibilitar a tentativa de mediação/conciliação, devendo ser precisamente 

indicados os nomes e telefones e/ou endereço das pessoas desavindas, 

para que se possibilite o convite ao comparecimento.

Caso positivo, remeta-se os autos ao Centro Judiciário Permanente de 

Mediação e Solução de Conflitos desta Comarca, para o agendamento do 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS.

Por conseguinte, intimem-se as partes para comparecerem ao Centro de 

Mediação e Conciliação na data aprazada para o Mutirão De Conciliação 

De Executivos Fiscais.

Alcançado o acordo, sua homologação será procedida, mediante 

requerimento de distribuição por dependência, no próprio Juízo do Diretor 

do Centro de Mediação.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60253 Nr: 2666-43.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Visando a celeridade processual e a redução do estoque de processos 

nesta vara, cite-se a parte devedora e intime-se o requerente, acerca do 

interesse na aplicação de métodos consensuais, com a finalidade de 

possibilitar a tentativa de mediação/conciliação, devendo ser precisamente 

indicados os nomes e telefones e/ou endereço das pessoas desavindas, 

para que se possibilite o convite ao comparecimento.

Caso positivo, remeta-se os autos ao Centro Judiciário Permanente de 

Mediação e Solução de Conflitos desta Comarca, para o agendamento do 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS.

Por conseguinte, intimem-se as partes para comparecerem ao Centro de 

Mediação e Conciliação na data aprazada para o Mutirão De Conciliação 

De Executivos Fiscais.

Alcançado o acordo, sua homologação será procedida, mediante 

requerimento de distribuição por dependência, no próprio Juízo do Diretor 

do Centro de Mediação.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60255 Nr: 2668-13.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA ARAUJO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Visando a celeridade processual e a redução do estoque de processos 

nesta vara, cite-se a parte devedora e intime-se o requerente, acerca do 

interesse na aplicação de métodos consensuais, com a finalidade de 

possibilitar a tentativa de mediação/conciliação, devendo ser precisamente 

indicados os nomes e telefones e/ou endereço das pessoas desavindas, 

para que se possibilite o convite ao comparecimento.

Caso positivo, remeta-se os autos ao Centro Judiciário Permanente de 

Mediação e Solução de Conflitos desta Comarca, para o agendamento do 

MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS.

Por conseguinte, intimem-se as partes para comparecerem ao Centro de 
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Mediação e Conciliação na data aprazada para o Mutirão De Conciliação 

De Executivos Fiscais.

Alcançado o acordo, sua homologação será procedida, mediante 

requerimento de distribuição por dependência, no próprio Juízo do Diretor 

do Centro de Mediação.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60823 Nr: 14-19.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA, 

Leonardo Santos de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança entre as partes acima nominadas.

Recebo a inicial vez que presentes os requisitos legais e determino o seu 

processamento pelo rito sumário, nos termos do artigo 275 do CPC, a 

saber:

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: (Redação dada pela Lei 

nº 9.245, de 1995)

 I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do 

salário mínimo; (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 2002)

II - nas causas, qualquer que seja o valor (Redação dada pela Lei nº 

9.245, de 1995)

 a) de arrendamento rural e de parceria agrícola; (Redação dada pela Lei 

nº 9.245, de 1995)

 b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao 

condomínio; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; (Redação 

dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 

terrestre; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em 

acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução; 

(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o 

disposto em legislação especial; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 

1995)

 g) que versem sobre revogação de doação; (Redação dada pela Lei nº 

12.122, de 2009).

h) nos demais casos previstos em lei. (Incluído pela Lei nº 12.122, de 

2009).

Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações 

relativas ao estado e à capacidade das pessoas. (Redação dada pela Lei 

nº 9.245, de 1995)

 Em análise dos autos, verifica-se que o objeto da presente ação pode ser 

submetido à mediação/conciliação.

 Assim sendo, remetam-se os autos ao Centro de Mediação e Resolução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação.

 Cumpra-se com urgência, solicitando a máxima celeridade ao gestor 

daquela unidade.

 Alto Araguaia-MT, 19 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60835 Nr: 24-63.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN, 

RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA, 

Leonardo Santos de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Código nº 60835

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança entre as partes acima nominadas.

Recebo a inicial vez que presentes os requisitos legais e determino o seu 

processamento pelo rito sumário, nos termos do artigo 275 do CPC, a 

saber:

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: (Redação dada pela Lei 

nº 9.245, de 1995)

 I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do 

salário mínimo; (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 2002)

II - nas causas, qualquer que seja o valor (Redação dada pela Lei nº 

9.245, de 1995)

 a) de arrendamento rural e de parceria agrícola; (Redação dada pela Lei 

nº 9.245, de 1995)

 b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao 

condomínio; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; (Redação 

dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 

terrestre; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em 

acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução; 

(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 1995)

 f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o 

disposto em legislação especial; (Redação dada pela Lei nº 9.245, de 

1995)

 g) que versem sobre revogação de doação; (Redação dada pela Lei nº 

12.122, de 2009).

h) nos demais casos previstos em lei. (Incluído pela Lei nº 12.122, de 

2009).

Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações 

relativas ao estado e à capacidade das pessoas. (Redação dada pela Lei 

nº 9.245, de 1995)

 Em análise dos autos, verifica-se que o objeto da presente ação pode ser 

submetido à mediação/conciliação.

 Assim sendo, remetam-se os autos ao Centro de Mediação e Resolução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação.

 Cumpra-se com urgência, solicitando a máxima celeridade ao gestor 

daquela unidade.

 Alto Araguaia-MT, 20 de janeiro de 2015.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 3003-73.2011.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdC, GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Cuida-se de AÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO ALIMENTAR ajuizada por 

PONCIANO DE CAMPOS, em face de FERNANDA APARECIDA MUNIS DA 
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SILVA todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo na audiência de conciliação, consoante se 

verifica dos autos.

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

a) HOMOLOGO O ACORDO retro e JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, III, do CPC;

b) Sem custas e sem honorários na forma da lei;

c) Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, promovam-se as 

anotações pertinentes enviando posteriormente os autos ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 01 de dezembro de 2011.

 Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto

 Juíza de Direito

R e q u e r e n t e : 

____________________________________________________________

R e q u e r i d o : 

____________________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 91888 Nr: 2031-98.2014.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE CUSTODIO DE SANTANA, Angela Lopes da Silva, 

ROGOCIANO ALVES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS, MARCIO TADEU SALCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS CRUZ DIAS

 Intimação da parte autora, para que possa impugnar a Contestação no 

prazo legal, referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 91886 Nr: 2030-16.2014.811.0008

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE CUSTODIO DE SANTANA, ROVOCIANO 

DA SILVA NETO, Angela Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS

 Intimação da parte autora, para que possa impugnar a Contestação no 

prazo legal, referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 39610 Nr: 1663-65.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DOS SANTOS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Cafure Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ, OSMAR DA SILVA 

MONTEIRO JÚNIOR

 Intimação da parte autora, para que possa tomar conhecimento da 

decisão transcrita, "Vistos, etc. Defiro o pedido retro, intime-se o patrono 

da parte autora para efetuar o depósito na conta bancária da seguradora 

do valor pago a demandante. Ademais, atente-se a Secretaria para que as 

publicações e intimações processuais sejam feitas conforme solicitado às 

p. 120. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."bem como para que possa 

efetuar o depósito em favor Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, Banco do Brasil, Agência 1769-8, - Conta Corrente n. 644.000-2, 

CNPJ: 09.248.608/0001-04, referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 91808 Nr: 1960-96.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO PINTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO, JULIANO MARQUES RIBERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi apresentada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 48110 Nr: 4269-32.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI, Mirian Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi apresentada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 94281 Nr: 3895-74.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GUIA FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA, 

SAULO ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi apresentada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 94609 Nr: 4176-30.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIO VITAL DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi apresentada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 53103 Nr: 3855-97.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

A parte autora ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA DE TRABALHADORA 

RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

 Aduziu, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda 

laborando como rurícola, mormente no regime de economia familiar, 

trabalho indispensável à subsistência da família.

 A inicial veio instruída com os documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, onde deixou de alegar 

preliminares. No mérito, assevera, em suma, a inexistência de início de 

prova material da condição de rurícola, no lapso temporal exigido.

A parte autora apresentou réplica.

O feito foi saneado.

Nesta audiência de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas arroladas pela autora, sendo dispensado o depoimento 

pessoal da parte autora e das demais testemunhas.

 Precluso o direito de apresentação de alegações finais pelo INSS, eis que 

ausente o procurador, não obstante intimado.

É o relatório. DECIDO.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 Exercício da atividade rurícola. O reconhecimento do tempo de serviço 

rural exige princípio de prova material, suplementada por prova 

testemunhal (Súmula 149 do STJ). A parte autora colacionou aos autos: 

documento de identidade que comprova a idade superior a mínima exigida 

para a concessão da aposentadoria (fls. 15), contando hodiernamente 

com 61 anos de idade, certidão de casamento atestando a profissão de 

rurícola da parte autora (fls. 16), Carteira profissional de trabalhador rural 

(fls. 17 e 18), Carteira de Trabalho e Previdência Social atestando a 

profissão de trabalhador rural da parte autora (fls. 19/24), dentre outros 

documentos.

 Desta forma, prima facie, não resta preenchida a exigência inserta no 

Art.106, e incisos, da Lei 8.213/91. Não obstante tal ponderação, destarte, 

verificou-se comprovado o efetivo exercício de atividade rural por meio de 

início razoável de provas materiais, complementados pelas provas 

testemunhais colhidas nesta audiência.

Ademais, insta ressaltar, ter prevalência em nosso ordenamento jurídico o 

princípio da livre persuasão racional consagrado no art. 93, inc. IX, CF/88, 

c/c art. 131, CPC, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, 

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao 

tema em consonância com o devido processo legal para valorar o conjunto 

probatório, não tendo aplicação absoluta o disposto no Art. 106, e incisos, 

da Lei nº 8213/91.

 É oportuno ressaltar que nosso ordenamento processual não adota o 

princípio da prévia tarifação das provas ou, como prefere a doutrina mais 

abalizada, "sistema de prova legal”, portanto, dos depoimentos das 

testemunhas inquiridas nesta audiência de instrução, associados a 

razoabilidade da prova material colacionadas aos autos, resta 

comprovado o exercício da atividade rural em regime de economia familiar 

desempenhada pela parte autora por praticamente 15 anos.

Destarte, por todos os documentos colacionados aos autos constitui início 

de prova material, que corroborado por prova testemunhal, comprova o 

exercício da atividade rural em regime de economia familiar. Nesse ínterim, 

imperioso concluir comprovada a qualidade de segurado, nos termos do 

Art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91.

 Carência: A carência está demonstrada pelas provas documentais 

corroboradas pelas testemunhais, vez que asseveram o exercício da 

atividade rural durante todo o tempo em que conhece a parte autora.

 Como é cediço, em nosso ordenamento jurídico, realizando-se 

efetivamente uma interpretação sistemática, depreende-se pelo art. 143 

c/c art. 39, inc. I, e art. 48, § 2°, todos da Lei 8.213/91, que o período de 

carência é associado somente ao trabalho e não à contribuição exigida 

pelo art. 24, Lei 8.213/90, o que se pode depreender do art. 26, inc. II, 

mesma lei.

Como se não fossem suficientes tais ponderações, a jurisprudência pátria 

tem firmado entendimento no sentido de que a falta do preenchimento do 

período de carência não representa óbice à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade (RESP 332.029/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU, I, de 18.2.2002). No mesmo sentido: “Tratando-se de 

aposentadoria por idade de trabalhadora rural, é dispensável a 

comprovação do período mínimo de carência (art. 26, III, da Lei nº 

8.213/91)”. (RESP 354398/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, DJ/I 

de 03.12.2001, p. 207; RESP 332029/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzinni, 

Quinta Turma, DJ/I de 27.11.2001, p. 480).

Do conjunto probatório colacionado aos autos restou sobejamente 

demonstrado que a parte autora exercia efetivamente o exercício de 

atividade rural em regime de economia familiar, tudo comprovado com início 

razoável de prova documental, corroborada por prova testemunhal 

segura, coerente e uníssona, cumprido o requisito etário previsto na 

legislação previdenciária, preenchidos, desta forma, todos os requisitos 

legais (Lei 8.213/91, arts. 11, VII, 48, § 1º, 2º, 55, § 3º, 142 e 143), a 

concessão da aposentadoria rural por idade é medida que se impõe.

 Da antecipação dos Efeitos da Tutela “ex officio”. Infere-se da 

interpretação sistemática da norma fundamental inserta no art. 5o, inciso 

XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos no Art. 273 e Art. 798 ambos do Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, “ex officio”, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas. É dever do magistrado zelar e garantir a 

eficácia do provimento sob pena de ferir-se o principio da inafastabilidade 

da jurisdição, mormente considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, 

CF/88, acrescentado pela EC/45.

 Ademais, por força normativa direta da tutela preventiva, derivada do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, fundamenta o poder geral de 

cautela, pelo qual, presentes o “fumus boni júris” e o “periculum in mora”, o 

Juiz tem o dever e não a faculdade de garantir a eficácia do provimento 

jurisdicional.

 O poder geral de cautela concernente, também, a antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional, Art. 273, do Código de Processo Civil, deve ser 

aplicado, sempre pelo magistrado, visando à entrega do provimento 

jurisdicional de maneira mais célere ao jurisdicionado, frise-se, 

assegurando sua eficácia.

Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas menos 

favorecidas, cuida-se, nos termos da literal disposição do preceituado no 

art. 4o, §1o, Lei 10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de 

justiça social (art. 3o, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da 

CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3o, Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso, que por uma questão de justiça 

social, deve ser aplicada ao caso versando. Além disso, o art. 71, mesma 

Lei, determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a a

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 53507 Nr: 4257-81.2011.811.0008

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA AMARO DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELEÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que 

requerente interpôs menorias no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerido para que no prazo 

legal apresente os menoriais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 91822 Nr: 1972-13.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EVANGELISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 3489-58.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORDORICO DORILEO 

ROSA JUNIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 Sentença

Relatório

 Tratam-se os presentes autos de ação indenizatória por danos morais 

proposta por CARLOS ODORICO DORILEO ROSA em desfavor das 

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A..

 Sustenta o autor que alugou uma casa e que, dias após, teve a energia 

cortada, razão pela qual procurou a requerida, onde fora informado que 

estava tudo normal. Aduziu que posteriormente descobriu que o motivo do 

desligamento fora o cancelamento pelo registrado proprietário, sendo que, 

ao procurar novamente a requerida, fora informado que o religamento não 

seria feito de forma imediata.

 Devidamente citada, a requerida contestou a ação, alegando ausência de 

danos morais pelo exercício regular de um direito.

 Impugnação à contestação devidamente apresentada.

 Aprazada audiência preliminar, somente a requerida comparecera, tendo 

então sido declarada preclusa a possibilidade do requerente de produzir 

provas.

 Vieram-me os autos conclusos em audiência.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Pelo que se verifica dos autos, o pleito da parte autora é ver-se 

indenizado pela suposta ocorrência de danos morais que alega ter sofrido.

 O artigo 5º, inciso V da Constituição Federal é o ápice normativo do 

instituto da indenização por danos morais.

 Regulamentando o dispositivo constitucional, o artigo 186 caput do Código 

Civil (lei n.º 10.460/02) preleciona que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

 Citada disposição normativa condiciona eventual ressarcimento a uma 

ofensa a um bem jurídico que, conforme aludido, não precisa ser material.

 Verifica-se, portanto, que a legislação pátria permite que a vítima de dano 

moral seja compensada pela dor sofrida.

 O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação 

legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela 

jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se 

configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de 

aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a 

honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre 

outros.

 A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é 

comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de 

caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico.

 O abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na 

cicatriz, e em vários outros aspectos que, sem taxação findante, podem 

ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

 Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano 

moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência 

em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente 

para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as 

pessoas.

 Resta, então, saber se a situação aventada suplanta o mero 

aborrecimento, com vistas à identificar ou não a possibilidade de ser 

deferido ao autor a compensação por eventuais danos morais que tenha 

sofrido.

 No caso dos autos, verifica-se que é inconteste que a energia da casa 

ocupada pelo requerente fora cortada à pedido do titular da conta, sendo 

que tal fora afirmado na inicial e confirmado na contestação.

 Alega o autor que sofrera danos morais pois teria procurado a requerida 

e sido informado que a situação estava regular.

 No entanto, não há qualquer prova de tal alegação nos autos, ficando ela 

somente no campo das elucubrações.

 Ademais, mesmo que fosse comprovada tal situação, vemos que o fato 

ocasionado não é apto para a causação de danos morais, haja vista que a 

requerida efetuou o corte de energia à pedido do próprio titular da conta.

 Se tivesse o requerido o cuidado de verificar a titularidade da conta de 

energia ao mudar-se para a residência, evidentemente que estaria ele 

isento de tal situação.

 Outrossim, já sendo assente na jurisprudência que a obrigação de conta 

energética é intuito personae e não propter rem, não se pode obrigar uma 

pessoa (no caso o titular da conta) a mantê-la em seu nome, se não é o 

usuário do serviço.

 Portanto, vemos que agiu de forma escorreita a requerida ao efetivar o 

corte de energia à pedido da parte, não cabendo qualquer indenização ao 

autor por tal fato, se não diligenciou ele no sentido de perfazer a 

transferência da titularidade da conta para seu nome.

 Assim, incabível qualquer indenização por danos morais.

 No que se refere ao pleito da gratuidade da justiça, já deferido 

anteriormente, temos que tal decisão merece reanálise.

 Alega o autor, na inicial, que não detém condições de suportar as custas 

e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão 

pela qual requer os benefícios da justiça gratuita.

 A lei que regulamentou a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950.

 Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único):

 considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação 

econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

 Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família

 Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo seria de se 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita.

 Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo 

com a hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

 Vê-se que a lei em questão data do ano de 1.950 (um mil, novecentos e 

cinquenta), sendo sua última alteração estrutural efetivada no ano de 

1.986 (um mil, novecentos e oitenta e seis), ambas as datas, pois, 

anteriores ao advento da Constituição Federal de 1.988.

 Resta então verificar se referida lei, ou alguns de seus dispositivos, 

foram efetivamente recepcionadas pelo novo ordenamento constitucional.

 O artigo 5º da Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e 

deveres individuais e coletivos, integrantes do extenso positivamento de 

direitos e garantias fundamentais.

 Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso LXXIV do 

dispositivo constitucional comentado expressamente previu que:
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LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos

 A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma 

patente que o atual regramento positivo nacional determina ao Estado a 

prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, 

de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

 Ao utilizar a expressão “comprovadamente”, quis de forma cl

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 12471 Nr: 2586-72.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D S E SUPERMERCADO LTDA, ANNIE PAULA 

MARQUES ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12471

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição fl. 367.

2. Cite-se os executados por edital, em conformidade com o art. 8º, IV da 

LEF.

 Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67676 Nr: 1612-49.2014.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL, 

MIRLEY APARECIDA ZULLI FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE, LEANDRA MAGRO, RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito ao setor de envio de matéria à imprensa, a fim de 

intimar a parte Autora a proceder ao pagamento do valor de 

R$42.530,14(quarenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e quatorze 

centavos), sendo 19.893,27(dezenove mil, oitocentos e noventa e três 

reais e vinte e sete centavos), referente a taxa judiciária e 22.636,87(vinte 

e doi mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e se centavos) referente 

a custas judiciais, no prazo legal. Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 68804 Nr: 2448-22.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALIPIO SATIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

promovo o reeducando Ederson Alipio Satig ao regime semiaberto, 

devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido 

que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer 

ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I – Permanecer em sua residência em 

Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 

horas, e integralmente nos demais dias de folga;II - Sair para o trabalho e 

retornar, nos horários acima fixados;III - Não se ausentar da comarca de 

Campo Novo do Parecis, sem autorização judicial;IV - Comparecer em 

Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês.Advirto que 

caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de 

falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício e 

REGRESSÃO DE REGIME.Intime-se o reeducando para que compareça, à 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca para tomar ciência das condições 

ora impostas, hoje 19/01/2015, às 17h30.Proceda-se novo cálculo de 

liquidação, cadastrando-se a data prevista para o próximo beneficio.Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância 

tácita.Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, certifique-se 

e voltem-me conclusos para homologação do cálculo.Cumpra-se 

imediatamente o novo regime, servindo a cópia desta decisão como termo 

de condições e ofício.Encaminhe-se cópia da presente às Polícias Civil e 

Militar, bem como à Cadeia Pública para auxílio na fiscalização da 

pena.Serve a presente de alvará de soltura.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 70572 Nr: 3658-11.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, 

promovo o reeducando Paulo Sérgio Siqueira ao regime semiaberto, 

devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando advertido 

que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de qualquer 

ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é 

cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do 

reeducando no referido regime:I – Permanecer em sua residência em 

Campo Novo do Parecis, nos dias úteis e sábados, das 20:00 às 06:00 

horas, e integralmente nos demais dias de folga;II - Sair para o trabalho e 

retornar, nos horários acima fixados;III - Não se ausentar da comarca de 

Campo Novo do Parecis, sem autorização judicial;IV - Comparecer em 

Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês.Advirto que 

caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de 

falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício e 

REGRESSÃO DE REGIME.Intime-se o reeducando para que compareça, à 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca para tomar ciência das condições 

ora impostas, hoje 19/01/2015, às 17h30.Proceda-se novo cálculo de 

liquidação, cadastrando-se a data prevista para o próximo beneficio.Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância 

tácita.Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, certifique-se 

e voltem-me conclusos para homologação do cálculo.Cumpra-se 

imediatamente o novo regime, servindo a cópia desta decisão como termo 

de condições e ofício.Encaminhe-se cópia da presente às Polícias Civil e 

Militar, bem como à Cadeia Pública para auxílio na fiscalização da 

pena.Serve a presente de alvará de soltura.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 4221-05.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAN ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

2. Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se.
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Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71261 Nr: 4220-20.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

2. Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 4247-03.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO

 Código

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

2. Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39430 Nr: 2783-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 39430

Ante a informação de fl. 74, designo o dia 24.02.2015, às 15:40 horas, 

para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69274 Nr: 2730-60.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE RAFAEL BATISTA LIMA, GUILHERME 

AUGUSTO VERONÊS DE OLIVEIRA, LUAN FABRICIO CORREA, VLADIMIR 

MARIANO GARSHAL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 69274

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 24/02/2015 às 16h00min, onde serão ouvidos os 

ofendidos, as testemunhas de acusação e defesa e os acusado.

2. Sem prejuízo, cumpra-se o item 2 da decisão de fl. 102.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 3902-37.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA NORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito ao setor de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Advogado da parte autora para o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de R$ 60,00, o qual deverá ser depositado na conta da 

diretoria do foro desta comarca, no Banco do Brasil S/A, agência 3036-8, 

C/C 17.704-0, com a juntada do comprovante original dos autos para 

posterior cumprimento do mandado - Atenção: não será aceito, em 

hipótese alguma, o simples "comprovante de entrega de envelope".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 26505 Nr: 3146-72.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MORANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 26505

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 09/06/2015 às 14h15min, onde serão ouvidos o ofendido, 

as testemunhas de acusação e defesa e o acusado.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63549 Nr: 1559-05.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FATIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 63549

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 19/05/2015 às 

15h15min.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61032 Nr: 2041-84.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 61032

Vistos, etc.

1. Conforme se verifica à fl. 76, o réu Fabio Roberto Farias Lima foi 

devidamente citado por edital e, não obstante, deixou de oferecer reposta 

à acusação.

2. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 
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prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, 

devendo os autos aguardar em cartório o comparecimento do réu, pelo 

prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62156 Nr: 116-19.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Reis de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 62156

Vistos, etc.

1. Conforme se verifica à fl. 38, o réu Fábio Reis de Almeida foi 

devidamente citado por edital e, não obstante, deixou de oferecer reposta 

à acusação.

2. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, 

devendo os autos aguardar em cartório o comparecimento do réu, pelo 

prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62904 Nr: 897-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 62904

Vistos, etc.

1. Conforme se verifica à fl. 47, a ré Maria Auxiliadora da Silva foi 

devidamente citada por edital e, não obstante, deixou de oferecer reposta 

à acusação.

2. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, 

devendo os autos aguardar em cartório o comparecimento da ré, pelo 

prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62105 Nr: 64-23.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 62105

Vistos, etc.

1. Conforme se verifica à fl. 47, o réu José Sandro da Silva foi 

devidamente citado por edital e, não obstante, deixou de oferecer reposta 

à acusação.

2. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, 

devendo os autos aguardar em cartório o comparecimento do réu, pelo 

prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 2375-21.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 61361

1. Conforme se verifica à fl. 32, a ré IVETE ALVES DA SILVA foi 

devidamente citada por edital e, não obstante, deixou de oferecer reposta 

à acusação.

2. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP, 

devendo os autos aguardar em cartório o comparecimento da ré, pelo 

prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 499-94.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 62526

1. Defiro o quanto requerido na cota ministerial de fl. 57.

2. Assim, requisite-se à autoridade policial o laudo definitivo da arma, no 

prazo de 10 dias.

3. Com o aporte do laudo supra, apresentem as partes alegações finais no 

prazo legal e em seguida voltem conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 7890 Nr: 1069-66.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI RONALDO XAVIER ANDRIGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MOREIRA DA CUNHA, 

MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR, PEDRO GILMAR VAN DER SAND, 

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

 Código 7890

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 1309-06.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMVC, WMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRAP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60325

Vistos, etc.

1. Conforme petição de fl. 68, a autora informou que atualmente esta 

residindo no seguinte endereço: Rua Curitiba, n.º 550, Distrito de Porteirão, 

Comarca de Marilândia-GO, razão pela qual requer que o presente feito 

prossiga naquela comarca.

2. A despeito do princípio da “perpetuatio jurisdictionis”, verifica-se que a 

manutenção da presente ação nesta comarca será por demais prejudicial 

ao interesse do menor que está residindo na comarca de Marilândia-GO.

3. Por esses motivos, encaminhem-se os autos à comarca de 

Marilândia-GO para prosseguimento da instrução processual.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67589 Nr: 1541-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILENE MILLICH, ISANDRA ROSA MILLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, SELMO 

MILLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67589

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na cota ministerial de fl. 59.

2. Expeça-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64188 Nr: 2222-51.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSANDRA DE ALMEIDA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64188

1. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 15/05/2015 às 

08h10min (art. 125, IV do CPC), oportunidade em que as partes deverão 

comparecer pessoalmente.

2. Intimem-se as partes nos endereços informados às fls. 57/58.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66019 Nr: 126-29.2014.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFCJ, SSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66019

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23/04/2015 às 

08h00min (art. 125, IV do CPC), oportunidade em que as partes deverão 

comparecer pessoalmente.

Intimem-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67475 Nr: 1447-02.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67475

1. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23/04/2015 às 

08h10min (art. 125, IV do CPC), oportunidade em que as partes deverão 

comparecer pessoalmente.

2. Outrossim, havendo notícias de que o réu encontra-se ocultando para 

não receber citação, proceda-se a citação do réu por hora certa (CPC, art. 

228), observando o endereço informado à fl. 27.

 Intimem-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64965 Nr: 2996-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 34ª VARA CÍVEL DA CAPITAL DE SÃO PAULO/SP, 

BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RAPETTI PIRES, FLAVIO 

MERENCIANO, MARIA ROSEMAR BURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE, GABRIEL 

GAETA ALEIXO

 Código 64965

Vistos, etc.

Considerando que houve a restituição de todo o algodão em pluma que se 

encontrava nesta comarca e na comarca de Primavera do Leste – MT, 

conforme se infere às fls. 402/407 e fls. 348/385, resta prejudicado o 

pedido de fl. 247.

Outrossim, indefiro o pedido de fls. 447/450, já que embora o Mandado de 

Segurança n.º 130.757/2013 tenha sido improvido, o mesmo perdeu o 

efeito em decorrência do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 

n.º 127.312/2013, o que determina expressamente:

(...) Com essas considerações, conheço o recurso e o PROVEJO para 

determinar que o cumprimento da Carta Precatória (Código 64965) limite-se 

a produção de algodão das áreas elencadas nas CPRS emitidas em favor 

da Bayer S/A, a menos que nova ordem provenha do Juízo Deprecante em 

sentido contrário.

Desta forma, cumprido o escopo da carta precatória, devolva-se ao juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22507 Nr: 2777-15.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, 

ROGERIO DE CAMPOS

 Código 22507

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.
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O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de VALENTIM 

ALVES DA SILVA, dando-o como incurso nas penas do art. 155, caput, do 

Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25.10.2006 (fls. 128/129) e o réu, citado para 

audiência de proposta de suspensão condicional do processo (fl. 188), 

concordou com as condições impostas (fls. 202/203).

À fl. 231 certificou-se o cumprimento das condições impostas ao 

denunciado durante o prazo de suspensão do processo.

Após, o Ministério Público pleiteou a extinção da punibilidade do réu (fl. 

238).

 É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em face de Valentim Alves da Silva, 

dando-o como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

Foram impostas, aceitas e cumpridas condições de suspensão condicional 

do processo, pelo réu.

Ante o exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 155, 

caput, do Código Penal, imputado a Valentim Alves da Silva, nos termos do 

art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38180 Nr: 1533-75.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO TILLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 38180

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de MARCOS ANTÔNIO TILLMANN, dando-o como incurso nas penas do 

art. 28 da Lei 11.343/2006.

Aduz que no dia 6 de junho de 2011, por volta das 12h30min, na Avenida 

Belo Horizonte, em Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado, trazia 

consigo, para consumo pessoal, 01 trouxa de pasta base de cocaína, 

pesando 2,6 gramas, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar (fls. 4/5).

 Designada audiência preliminar, o acusado não foi localizado, razão pela 

qual o feito foi remetido para estre juízo (fl. 48).

Em seguida, a denúncia foi recebida (fl. 50) e, o acusado foi citado por 

edital (fl. 51).

Posteriormente, o Ministério Público requereu a declaração da extinção da 

punibilidade do réu (fl. 55).

 É o relato. Decido.

A prescrição da pretensão punitiva do delito encartado no art. 28 da LT 

opera em 2 anos, nos termos do art. 30 da Lei n.º 11.343/2006, sendo que 

entre a data dos fatos até o recebimento da denúncia, constata-se lapso 

temporal superior a este, período em que não houve causas interruptivas 

ou suspensivas da prescrição.

Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

prescrição da pretensão punitiva, e a consequente extinção da 

punibilidade do delito capitulado no artigo 28 da LT, atribuído à Marcos 

Antonio Tillmann, nos termos do art. 107, IV, do CP.

P. R. I. C.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66596 Nr: 627-80.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON JOSÉ DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66596

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 32.

2. Assim, cite-se o réu, por edital, com o prazo de 30 dias, para responder 

a presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, 285 e 319).

3. Transcorrido em branco o prazo para contestar, intime-se o Dr. Fabio 

Valente, como curador especial do réu, a apresentar resposta, no prazo 

legal (CPC, art. 9º, II).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67447 Nr: 1424-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VALTER BERFT, MARCIO ANTAO 

CANTERLE, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67447

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na cota ministerial de fl. 210.

2. Assim, intime-se o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Campo Novo do Parecis, para manifestar, caso queira, em 72 horas.

3. Após, colha-se o parecer ministerial e voltem conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34465 Nr: 1246-49.2010.811.0050

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER EULER MARTINS, ROSANGELA BARBOSA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOCIANE 

GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA GUIMARAES DA SILVA, 

EULA KAREM SANDIM MARTINS, ILVANIO MARTINS, JOCIANA 

CARLA NEGRI SANTELLO, WALTER EULER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34465

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 88.

2. Assim, citem-se os réus, por edital com o prazo de 30 dias, para 

responderem a presente em 15 dias, consignando-se no mesmo que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelos autores na inicial (CPC, 285 e 319).

3. Transcorrido em branco o prazo para contestar, intime-se o Defensor 

Público, como curador especial dos réus, a apresentar resposta, no prazo 

legal (CPC, art. 9º, II).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36064 Nr: 2853-97.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA JAQUELINE BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA JULIANE SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62175 Nr: 135-25.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE G. DE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34105 Nr: 872-33.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDINO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33645 Nr: 409-91.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 191-58.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE JESUS, CELINA THIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 222-78.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 
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MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62304 Nr: 261-75.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62178 Nr: 138-77.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CASSIA COSTA PIRES DE SOUZA, 

MARIA APARECIDA INOCENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 220-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62150 Nr: 110-12.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHISTIANE AUGUSTO DE QUEIROZ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Outrossim, consoante à resolução nº 125/2010 do CNJ, a qual institui os 

Núcleos Permanentes De Métodos Consensuais De Solução De Conflitos 

e, diante da possibilidade de transigência entre as partes, remetam-se os 

presentes autos ao Núcleo de Mediação desta comarca.

3. Expeça-se carta-convite às partes, agendando a data para a sessão de 

mediação conforme a pauta do Núcleo de Mediação.

4. Outrossim, comuniquem-se os advogados das partes, se acaso houver, 

através de publicação pelo DJE.

5. Obtido o acordo entre as partes, tornem os autos para apreciação e 

homologação.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62174 Nr: 134-40.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62174

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelas partes pelo prazo 

constante da petição de fls. 12/13, em consonância com o art. 792 do 

CPC.

2. Após, não havendo manifestação das partes no prazo de 10 dias, 

presumir-se-á adimplido o acordo, devendo os autos virem conclusos para 

sentença.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63214 Nr: 1218-76.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B DE CARVALHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63214

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 19.

2. Após o decurso do prazo solicitado pelo exequente na petição de fl. 19, 

certifique-se se houve recolhimento da diligência.

3. Em caso de recolhimento, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

11.

4. Caso negativo, intime-se o exequente a recolher as referidas custas, 

em 48 horas, sob pena de devolução da presente sem cumprimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62959 Nr: 951-07.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62959

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de fl. 21.

2. Após o decurso do prazo solicitado pelo exequente na petição de fl. 21, 

certifique-se se houve recolhimento da diligência.

3. Em caso de recolhimento, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

19.

4. Caso negativo, intime-se o exequente a recolher as referidas custas, 

em 48 horas, sob pena de devolução da presente sem cumprimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60624 Nr: 1622-64.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNCT, DACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60624

Vistos, etc.

1. Ante a tentativa inexitosa de localização do endereço do executado, 

defiro o pedido de fl. 33.

2. Assim, cite-se o executado, por edital , com o prazo de 30 dias, para em 

10 dias, efetuar o pagamento das pensões em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão pelo prazo de 1 

a 3 meses, consoante dispõe o art. 733, § 1º do CPC.

3. Transcorrido em branco referido prazo, o que deverá ser certificado, 

nomeio Defensora Pública como curadora especial do executado, a qual 

deverá apresentar justificativa, no prazo legal (CPC, art. 9º, II).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 221-30.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIANE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS 

NUNES, EDUARDO THEODORO FABRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39965

Indefiro a citação editalícia vez que no presente caso de nada adiantaria, 

eis que a devedora é citada para adimplir, não para se defender, ou seja, 

o Processo de Execução como é cediço, em palavras simples, destina-se 

a compelir o obrigado a satisfazer direito efetivamente existente.

 Assim, se o devedor não for encontrado para citação pessoal, e sendo 

localizado pelo Meirinho bens passíveis de penhora, a viabilidade para 

efetividade da execução é o arresto em bens do devedor.

Efetivado o arresto o Meirinho procurará o devedor 3 vezes em dias 

distintos, não o encontrando, certificará o ocorrido, daí caberá a citação 

por edital, para satisfação da obrigação, sob pena de conversão do 

arresto em penhora (artigos 653 e 654, do CPC).

Nesse sentido é o seguinte julgado:

“Citação por edital. Diferentemente do processo de conhecimento, não é 

preciso que o réu se encontre em local incerto e não sabido ou em local 

inacessível para se autorizar a citação editalícia. Basta que o oficial de 

justiça não encontre o devedor nas três tentativas (em dias distintos). 

Seguintes à efetivação do arresto, para proceder-se à citação por edital” 

(2º TACivSP, 10.ª Câm., Ag 700480-0/6, rel. Juiz Gomes Varjão, v.u., j. 

12.9.2001).

Dessa forma, indefiro os pedidos retro.

Assim, manifeste-se a exequente em prosseguimento em 10 dias.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 1122-95.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-TINTAS E 

VERNIZES-LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO VAZ DE 

ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60138

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 48, vez que a busca do endereço da requerida é 

providência que deve ser realizada pela própria parte, e não pelo 

Judiciário.

2. Assim, intime-se a requerente para indicar o atual endereço da 

requerida, em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

3. Após, voltem conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 202-92.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33438

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 56, vez que a busca do endereço da requerida é 

providência que deve ser realizada pela própria parte, e não pelo 

Judiciário.

2. Assim, intime-se o requerente para indicar o atual endereço do 

requerido, em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

3. Após, voltem conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 20636 Nr: 933-30.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DOS SANTOS SIMPLÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA GUIMARÃES JR., LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20636

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido de buscas do endereço da requerida por meio do 

sistema Infojud vez que se trata de providência da parte interessada.

2. Assim, intime-se a parte autora para que traga aos autos o endereço 

atualizado da ré, em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65072 Nr: 3112-87.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE BRASNORTE/MT, CRAVARI GERAÇÃO 

DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARIUSSI, MARLI NUNES MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALACIR SILVA BORGES, 

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, ANDRÉ RIBAS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65072

Vistos, etc.

 1. Diante do decurso do prazo solicitado na petição retro, certifique-se se 

houve o recolhimento da diligência.

2. Em caso de recolhimento, proceda-se a intimação dos requeridos para 

que se manifestem quanto ao laudo pericial juntado aos autos.

3. Caso negativo, intime-se a autora a recolher as referidas custas, em 48 

horas, sob pena de devolução da presente sem cumprimento.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60625 Nr: 1623-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNCT, DACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60625

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição retro.

2. Assim, proceda-se a citação do executado nos termos da decisão de 

fls. 23, atentando-se para o endereço apresentado à petição de fl. 62.

Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38498 Nr: 1852-43.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA & MARTINELLI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUREDI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38498

Vistos, etc.

Recolha a exequente as diligências de oficial de justiça necessárias, em 

48 horas, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

 Intime-se e se Cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38607 Nr: 1961-57.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR, ELIZETE MARIA 

RECK, VANDERLEI RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38607

Vistos, etc.

Desentranhe-se e se adite o mandado de fl. 97 para seu cumprimento 

junto ao endereço informado pelo exequente à fl. 100.

Intime-se.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 18975 Nr: 2716-91.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO FREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA, 

PRISCILLA BASTOS TOMAZ, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 18975

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelo exequente até o termo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se o exequente em prosseguimento, em 10 dias, sob 

pena de extinção.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38612 Nr: 1965-94.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC, KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38612

Vistos, etc.

1. Ante a tentativa inexitosa de localização do endereço do executado, 

defiro o pedido retro.

2. Assim, cite-se o executado, por edital , com o prazo de 30 dias, para em 

10 dias, efetuar o pagamento das pensões em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão pelo prazo de 1 

a 3 meses, consoante dispõe o art. 733, § 1º do CPC.

3. Transcorrido em branco referido prazo, o que deverá ser certificado, 

nomeio o advogado Dr. Milton do Prado Gunthen como curador especial do 

executado, o qual deverá apresentar justificativa, no prazo legal (CPC, art. 

9º, II).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61092 Nr: 2102-42.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO GUAPORÉ AGRONEGÓCIOS 

LTDA-ME, MAGNO RODRIGO MOREIRA, GRACIELA KATZER MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61092

Vistos, etc.

1. Inicialmente, em atendimento ao art. 158 do CPC, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

 2. Defiro a suspensão do feito pelo prazo constante da petição de fls. 

34/35, em consonância com o art. 792 do CPC.

3. Após, não havendo manifestação das partes no prazo de 10 dias, 

presumir-se-á adimplido o acordo, devendo os autos virem conclusos para 

sentença.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 2287-46.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA LIMA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA, 

MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64253

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido de buscas do endereço do executado por meio do 

sistema Infojud vez que se trata de providência da parte interessada.

2. Outrossim, prossiga-se no cumprimento do item 2 da decisão de fl. 37.

3. Após, manifestem-se as partes acerca das respostas.

Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 7429 Nr: 609-79.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 7429

Vistos, etc.

 Prossiga-se no cumprimento do item 3 e seguintes da decisão de fl. 126.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66387 Nr: 430-28.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de 

condenar o acusado Joaquim Carlos de Oliveira, como incurso nas penas 

do art. 155, § 2º do Código Penal.Passo à dosimetria da pena. A pena 

prevista para este crime é de 1 a 4 anos de reclusão e multa, diminuída de 

um a dois terços.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 1 ano de reclusão.Deixo de atenuar a pena pela confissão 

do acusado (CP, art. 65, III, d), vez que já fixada no mínimo legal.Diminuo-a 

pela metade, em razão da causa de diminuição constante do art. 155, § 2º 

do CP.Assim, perfaz-se o total de 6 meses de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2º, c do Código Penal.Todavia, presentes os 

requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

cumpridas na forma do art. 46 do CP.Deixo de condenar o réu à pena de 

multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na 

forma da lei.P.R.I.C.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução 

definitiva e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Campo Novo do Parecis, 14 de janeiro de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 9444 Nr: 2621-66.2002.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 9444

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, vez que às fls. 144/145, o perito nomeado 

apresentou sua proposta de honorários, com prazo de validade de 10 
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dias, em novembro de 2013, e até o presente momento o exequente não 

se manifestou sobre os mesmos requerendo tão somente suspensão ou 

dilação de prazos.

2. Desta forma, considero como desistência de prova diante do não 

recolhimento dos honorários do perito, conforme os termos do art. 19, do 

CPC.

3. Assim, intime-se a exequente pessoalmente para manifestar sobre seu 

interesse em prosseguimento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 27096 Nr: 521-31.2008.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO FALAVINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO

 Código 27096

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição retro.

2. Dê-se vista dos autos ao requerente pelo prazo de 5 dias.

3. Após manifeste-se o requerente no prazo de 5 dias.

4. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 30739 Nr: 790-36.2009.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE OLIVEIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30739

Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo solicitado na petição de fl. 76, bem 

como nada foi requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1071-50.2013.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO HORN MARSCHALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63075

Vistos, etc.

1. Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos da Lei n. 1.060/50.

2. Outrossim, defiro o quanto requerido na petição de fl. 37.

3. Após, venham conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22532 Nr: 2802-28.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBER LOUREIRA VARGAS, NILTON JOSE 

RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LANGER

 Código 22532

Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo solicitado na petição retro, intime-se o exequente 

pessoalmente a dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, c/c § 1º, do 

CPC.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61491 Nr: 2489-57.2012.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIMAR GOMES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MARIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61491

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição de fl. 52.

2. Assim, proceda-se a citação da requerida através de mandado, nos 

termos do art. 222, do CPC, devendo o requerente depositar as diligências 

de oficial de justiça necessárias, em 10 dias nos termos do item 3.3.7.5.4 

da CNGC e Consulta 23/2009-CGJ, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39703 Nr: 3056-25.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

SILVANE JOANA PIANO, FABIO ZANESCO MACIEL, GERSON DOMINGOS 

PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39703

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição de fls. 110/111.

2. Assim, proceda-se nova publicação do edital de citação de fl. 107, nos 

termos da decisão de fl. 82.

3. Decorrido prazo do edital, cumpra-se o item 2 da decisão de fl. 104.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.
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ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34335 Nr: 1110-52.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS MACIEL DA SILVA, SALETE MACIEL DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME NETO BRUM, ELIZA RIBEIRO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA

 Código 34335

1. Defiro o pedido de fl. 66.

2. Assim, desentranhe-se e se adite o mandado de fl. 60, para constar no 

campo finalidade “o registro do nascimento do infante, e a averbação da 

paternidade”, conforme requerido na petição de fl. 66.

3. Após o cumprimento, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61833 Nr: 2846-37.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38068 Nr: 1422-91.2011.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS, LEISLIE F. 

HAENISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38068

Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo solicitado na petição de fl. 39, manifeste-se o 

requerente em prosseguimento, em 10 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 3192-90.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SILMARA RUIZ MATSURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN

 Código 33159

Vistos, etc.

1. Defiro o quando requerido na petição de fl. 62

2. Expeça-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22898 Nr: 3159-08.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALSOLIO INDUSTRIA DERIVADO CANA 

AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22898

Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo solicitado na petição retro, intime-se o exequente 

pessoalmente a dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, c/c § 1º, do 

CPC.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62223 Nr: 181-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS, GHCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62223

Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, intime-se a exequente pessoalmente a dar prosseguimento ao 

feito em 48 horas, sob pena de extinção sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 267, III, c/c § 1º, do CPC.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33625 Nr: 389-03.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR E BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO, 

SADI BONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33625

Vistos, etc.

1. Diante do decurso de prazo para pagamento integral da dívida nos 

termos do art. 655-A do CPC, proceda-se a penhora on-line de débito, 

através do Sistema Bacen Jud.

2. Após, manifestem-se as partes quanto as respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 19228 Nr: 2964-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON, FELIPE 

VELASQUES AMARAL, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19228

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, diante do decurso de prazo para pagamento integral da dívida 

nos termos do art. 655-A do CPC, proceda-se a penhora on-line de débito, 

através do Sistema Bacen Jud.

3. Após, manifestem-se as partes quanto às respostas.

4. Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34190 Nr: 957-19.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MOURA COMÉRCIO, JALDEIR MOURA, 

ROSIMEIRE ZUIN, LUIZ ALBERTO DE SIQUEIRA, SARA ROBERTA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA, 

GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34190

Vistos.

Ante o decurso do prazo solicitado na petição retro, intime-se a exequente 

para manifestar sobre seu interesse em prosseguimento do feito, em 10 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2904-16.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS 

LTDA., JONAS DE MELLO DANTAS, VILMAR RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDI FIGUEREDO BRIDI, LUIZ 

MARIANO BRIDI, MAURO PAULO GALERA MARI, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 26270

Vistos, etc.

Desentranhe-se e se adite o mandado de fl. 81 para seu cumprimento 

junto ao endereço informado pelo exequente à fl. 96.

Intime-se.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64244 Nr: 2278-84.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO MARTINS & CIA LTDA-ME, AMERON 

RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA, 

MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64244

Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo solicitado na petição de fl. 41, manifeste-se o 

exequente em prosseguimento, em 10 dais.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 31040 Nr: 1099-57.2009.811.0050

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILIA PINTO AMÉRICA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA, WILSON TERUO KOBAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 16609 Nr: 359-41.2005.811.0050

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGC, DGC, NFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 27575 Nr: 1002-91.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA BARROS CAMPOS HORST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE C. N. DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.
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ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 2661-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELANE RODRIGUES GUALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO, HELIO 

ANTUNES BRANDÃO NETO, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 146-88.2012.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVBRC, MSBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 21741 Nr: 2017-66.2006.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDAO, ABLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39755 Nr: 11-76.2012.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGBL, GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 27687 Nr: 1098-09.2008.811.0050

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSB, DBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, manifeste-se a requerente no prazo de 5 dias.

3. Nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 633 Nr: 502-40.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E MARCIANO LTDA, ERVINO HERPICH, 

RICARDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 633

Vistos, etc.

Defiro a suspensão do feito requerida pelo exequente na petição retro 

pelo prazo de 30 dias, em consonância com o art. 792 do CPC.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22962 Nr: 3232-77.2006.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEL ARMAZENS GERAIS LTDA, MILTON 

JOSTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO, MARCO ANTONIO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 22962

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelo exeqüente pelo prazo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se o exeqüente em prosseguimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 9380 Nr: 2557-56.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACCHI SCHIMITH & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacoboswski, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA

 Código 9380

Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 352.

2. Assim, proceda-se à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda do devedor, com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntada a resposta da Receita Federal, manifeste-se o exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Sem prejuízo, proceda-se ainda ao bloqueio de veículos em nome dos 

executados junto ao DETRAN via RENAJUD.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 3190-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS, MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 3190-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS, MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69953

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de divórcio consensual ajuizado por GILVAN DOS SANTOS e 

MARIA NOEMIA DOS SANTOS, alegando que se casaram em 2002, mas 

estão separados desde julho de 2014, bem como formularam acordo 

acerca da guarda, direito de visita e alimentos dos filhos menores do 

casal, e partilha de bens, conforme acordo de doação do bem imóvel aos 

filhos (fls. 4/6).

Após, o Ministério Público manifestou-se pela decretação do divórcio (fl. 

22/23).

 É o relato. Passo a decidir.

Cuida-se de divórcio consensual ajuizado por Gilvan dos Santos e Maria 

Noemia dos Santos.

Considerando a Emenda Constitucional n° 66, publicada no dia 14 de Julho 

de 2010, dando nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, 

que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, no 

sentido de suprimir o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 

(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) 

anos, bastando tão somente, a anuência das partes requerentes em 

romper o vínculo, e restando comprovado tal requisito no caso em 

comento, deve o pedido ser julgado procedente.

Da mesma forma, as partes acordaram acerca da guarda, direito de visitas 

e pensão alimentícia dos filhos do casal.

 Destarte, em relação à partilha de bens, as partes acordaram com a 

doação do imóvel descrito na inicial, para os 3 filhos do casal em parcelas 

iguais, permanecendo a genitora Maria Noemia dos Santos como 

usufrutuaria do referido bem.

Ante o exposto, nos termos do art. 269, III do CPC homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação de fls. 4/6 e, 

satisfeitas as exigências do art. 226, § 6° da CF, julgo procedente o pedido 

a fim de decretar o divórcio do casal Gilvan dos Santos e Maria Noemia 

dos Santos.

 Expeça-se o necessário.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

 P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63313 Nr: 1321-83.2013.811.0050

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ROMARIZ ROSSI, DIRCEU 

COLLA, PATRICIA MARQUES MARCHIOTI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO TIVERON FILHO, 

ROGERIO DE CAMPOS

 Código 63313

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de regulamentação de visitas c/c pedido de tutela 

antecipada e pedido incidental de reconhecimento da ocorrência de 

alienação parental ajuizada por Luis Estevão Castelazzi Romanini que 

move em face de Bruna Tiveron Sgobi.

Às folhas 278/279 as partes formularam acordo pugnando por sua 

homologação e consequente extinção do feito.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do 

acordo, fls. 280/281.

 O acordo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 585, II, do Código de Processo Civil, necessitando, 

porém, de homologação para operar como título executivo judicial (art. 

475-N, III do CPC).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo formulado às fls. 278/279.

Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, o que faço com resolução 

de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 70267 Nr: 3431-21.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC, CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 269, III do CPC homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 4/8 e, 

satisfeitas as exigências do art. 226, § 6° da CF, julgo procedente o pedido 

a fim de decretar o divórcio do casal Alexandro Civa e Cristiane Sampaio 
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Civa. A requerente voltará a usar seu nome de solteira, qual seja, Cristiane 

Kalinski Sampaio, em consonância com o art. 1.578 do CC.Isento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Expeça-se o 

necessário.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 

2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 2661-28.2014.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNRDSG, EDPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 2661-28.2014.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNRDSG, EDPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, defiro o alvará 

pretendido, autorizando a requerente Maria Nilza Rodrigues da Silva 

Garsez, a levantar os valores depositados na conta poupança em nome 

do de cujus Paulo dos Santos Garsez, e proceder com seu encerramento 

após o saque do referido valor.Assim, julgo extinto o processo, o que faço 

com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. Expeça-se o 

alvará.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 27781 Nr: 1201-16.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA COGO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 27781 Nr: 1201-16.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA COGO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 27781

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Veronica 

Cogo - ME que move em face de Global Energia Elétrica S/A.

As partes informaram a realização de acordo, pugnando por sua 

homologação e extinção do feito (fls. 72/74).

O acordo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 585, II, do Código de Processo Civil, necessitando, 

porém, de homologação para operar como título executivo judicial (art. 

475-N, III do CPC).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação de fls. 72/74.

Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, o que faço com resolução 

de mérito, nos termos do art. 794, II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

acordada.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66593 Nr: 624-28.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66593

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação de regularização de guarda e direito de visitas do filho 

menor do casal, com pedido liminar de guarda provisória, proposta por 

SUZANA DA SILVA ARAVA em face de SIDINEI ESMERIO SIRIANI, 

aduzindo que detém a guarda de fato do infante há 13 anos, sendo ela 

quem supre todas as suas necessidades (5/9).

Despachada a inicial foi deferida a guarda provisória a genitora (fl. 15).

Realizada audiência de conciliação as partes pactuaram acordo nos 

termos constantes da inicial (fl. 31)

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do 

acordo (fl. 31).

 O acordo firmado entre as partes constitui-se título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 585, II do CPC, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial.

Sendo assim, em atendimento ao art. 158 do CPC, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado.

Em consequência, nos termos do art. 269, III do CPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço com resolução de mérito.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 4136-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE CASCAVEL/PR, NELSON ZANATA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71170

Vistos, etc.

1. Apresente o exequente certidão atualizada da matrícula do imóvel 

descrito na presente deprecata, no prazo de 15 dias.

2. Com a certidão atualizada, proceda-se a penhora do bem, a qual será 

realizada por termo nos autos, intimando-se o executado e sua esposa, 

pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, a partir de quando o 

mesmo será constituído depositário do bem e providencie o exeqüente o 

respectivo registro no ofício imobiliário, em 5 dias (CPC, art. 659, §§ 4º e 

5º).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 16 de janeiro de 2015.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 25599 Nr: 2231-23.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS 

TEREZINHA SORDI GARCIA, ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA, MARIA 

APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA, ALEXANDRE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro, MILTON DO PRADO GUNTHEN

 Código 25599

Vistos, etc.

Determino ao autor que faça a juntado do original do acordo de fls. 

104/108, em 10 dias, sob pena de desentranhamento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66801 Nr: 814-88.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CEREDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66801

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

dano moral, material e pedido de tutela antecipada ajuizada por Janio 

Rodrigues de Carvalho em face de João Carlos Cereda Ltda.

O Requerido foi devidamente citado (fl. 148), tendo as partes informado a 

realização de acordo, pugnando por sua homologação e extinção do feito 

(fls. 145/146).

O acordo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 585, II, do Código de Processo Civil, necessitando, 

porém, de homologação para operar como título executivo judicial (art. 

475-N, III do CPC).

Sendo assim, em atendimento ao art. 158 do CPC, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado.

Em conseqüência, nos termos do art. 269, III do CPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço com resolução de mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

acordada.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 24-07.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO MATHIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 65905

Vistos, etc.

1. Recebo a apelação (CPP, art. 593), diante de sua tempestividade.

2. Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (CPP, 

art. 601) e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (CPP, art. 600), 

ao apelado para contra-arrazoar.

3. Em seguida, expeça-se guia de execução provisória.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69340 Nr: 2777-34.2014.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDC, DPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 267, V do CPC, julgo extinto o 

processo, que move Vitor Gabriel dias Costa, representado por sua 

genitora Daniela Pereira Dias em face de Miciel dos Santos Costa, o que 

faço sem resolução de mérito.Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro 

de 2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39857 Nr: 113-98.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.T.P.INDÚSTRIA MECANICA LTDA-ME, 

GERSON DOMINGOS PIANO, IVONETE MARIA COCCO PIANO, VALDEMAR 

PRIMO PIANO, IRMA BALESTRIN PIANO, SILVANE JOANA PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39857

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de G. T. P. INDÚSTRIA 

MECÂNICA LTDA – ME e OUTROS.

A exequente devidamente intimada, a recolher as custas da diligência do 

Oficial de Justiça em 48 horas sob pena de extinção, quedou-se inerte (fl. 

74).

É o relato. Decido.

Conforme se verifica no feito, a exequente abandonou a causa por mais 

de 30 dias, não promovendo as diligências que lhe competiam e 

devidamente intimada (fl. 73) quedou-se inerte (fl. 74).

Ante o exposto, verificada a desídia da exequente, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º do 

CPC.

 Condeno as custas e despesas processuais, já recolhidas.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36573 Nr: 3363-13.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER, NÍVIA 

NAJARA FORNARI CENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36573

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença que move PRODUQUIMICA 

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA em face de OLIVEIRA E JOST LTDA.

O autor requereu a desistência da ação com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito (fl. 84).

É o relato. Decido.
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Desnecessária a concordância da requerida, uma vez que ainda não 

citada, motivo pelo qual homologo a desistência da ação pela requerente 

(fl. 84), para os fins do art. 158, parágrafo único do CPC.

Sendo assim, nos termos do art. 267, inciso VIII, do CPC, julgo extinta sem 

resolução do mérito, a presente ação de cumprimento de sentença que 

move Produquimica Industrial e Comercio Ltda em face de Oliveira e Jost 

Ltda.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, já recolhidas (fls. 37/40), no entanto, indevidos honorários 

advocatícios, ante a não triangularização processual.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2014.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38119 Nr: 1472-20.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTO PEÇAS E VEICULOS LTDA, 

GERSON DOMINGOS PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA, André 

Newton de Figueiredo Castro, GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO, JOSE HENRIQUE SOUZA VIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38119

Vistos, etc.

1. Inicialmente, em atendimento ao art. 158 do CPC, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

 2. Defiro a suspensão do feito pelo prazo constante da petição de fls. 

90/93, em consonância com o art. 792 do CPC.

3. Após, manifeste-se a exequente sobre o cumprimento do parcelamento 

pela executada, em 10 dias, sob pena de o presumir adimplido.

4. Decorrido o prazo do item 3, certifique-se e voltem conclusos para 

sentença.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 2143-77.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CRISTINA MARIA MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FATIMA ZORZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA 

REGINATO, RUY FERREIRA JUNIOR

 Código 35354

Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 78.

2. Assim, proceda-se à nova consulta por meio do Sistema InfoJud a fim 

de obter as últimas declarações de imposto de renda do devedor, nos 

termos da decisão de fl. 73.

3. Ainda, intime-se o executado através de seus procuradores ou 

pessoalmente, caso não o tenham, para que, no prazo de 5 dias, indiquem 

bens passíveis de penhora, sob pena de incidência de multa de até 20% 

do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em 

proveito do credor (CPC, arts. 652, §§ 3º e 4º, 600, IV e 601).

4. Decorrido o prazo supra, diga o exequente e voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 15443 Nr: 2362-03.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 15443

Vistos, etc.

1. Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, ante a extinção do feito 

sem resolução de mérito (CPC, art. 520).

2. Intime-se o apelado a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 

508 e 518).

3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.

4. Sem prejuízos, em atendimento ao quanto requerido na petição de fl. 

188, providencie-se o necessário para que as intimações e publicações 

sejam feitas em nome de ANDREYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE, 

Advogada patrona da causa, a fim de evitar futuras alegações de 

nulidade.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 35366 Nr: 2155-91.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISLEI JACINTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, IDIONIR ALVES DIAS, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35366

Vistos, etc.

1. Recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).

2. Já tendo sido apresentadas as contrarrazões (.fls. 146/151), 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em 48 horas, 

intimando-se as partes.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 2656-40.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSDS, JASDS, EADSDS, LTADSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64628

Vistos, etc.

1. Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, ante a extinção do feito 

sem resolução de mérito (CPC, art. 520).

2. Intime-se o apelado a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 

508 e 518).

3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 6981 Nr: 163-76.2002.811.0050
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 6981

Vistos, etc.

1. Recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).

2. Intime-se o apelado a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 

508 e 518).

3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 48 horas, intimando-se as 

partes.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 68726 Nr: 2385-94.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESM, PCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68726

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de acordo de guarda, regulamentação 

de visitas e pensão alimentícia da menor Maria Sofia Medina do 

Nascimento, ajuizada por Eliane Sabino Medina e Pedro Carvalho do 

Nascimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pela 

homologação do referido acordo (fl. 20).

 É o relato. Decido.

O acordo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 585, II, do Código de Processo Civil, necessitando, 

porém, de homologação para operar como título executivo judicial (art. 

475-N, III do CPC).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

pedido constante da inicial.

 Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 2221-32.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS, MBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68497

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de acordo de guarda, regulamentação 

de visitas e pensão alimentícia do menor Leonardo Sales Basilio, ajuizada 

por Rosangela de Sales e Marcos Basilio Ferreira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pela 

homologação do referido acordo (fl. 19).

 É o relato. Decido.

O acordo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 585, II, do Código de Processo Civil, necessitando, 

porém, de homologação para operar como título executivo judicial (art. 

475-N, III do CPC).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

pedido constante da inicial.

 Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67704 Nr: 1632-40.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, JOSUÉ DE MIRANDA, 

JERUSA PINTO PINHEIRO, JACOB IGNÁCIO SZNITOWSKI, REGINA GUEDES 

PINHEIRO, ELIZABETE OLIVEIRA DOS PASSOS, ELISANGELA LUZ 

MOMESO, ROSANGELA KEMPF DA SILVA, LEIA MARIA REA NEDEL, 

ROSANE DE FÁTIMA ZALTRON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67704

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação de enriquecimento ilícito proposta por Juliana Pereira dos 

Santos e outros que move em face do Fundo de Previdência dos 

Servidores Públicos de Campo Novo do Parecis e do Município de Campo 

Novo do Parecis.

 Despachada a inicial foi determinado a autora que emenda-se substituindo 

os documentos que não eram relativos às partes (fl. 102).

Após, os requerentes peticionaram a desistência da presente ação (fl. 

103).

Ante o exposto, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 158, 

parágrafo único, do CPC, julgando extinta a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.

 Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sendo indevidos honorários advocatícios, uma vez que não 

houve a triangularização processual.

Sem prejuízo, Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos 

solicitados à fl. 103, mediante o fornecimento de cópias.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 8183 Nr: 1359-81.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA

 Código 8183

Vistos, etc.

1. Certifique-se o decurso do prazo para oferecimento de embargos.

2. Expeça-se o necessário para levantamento e transferência do valor 

bloqueado à fl. 223, conforme solicitado pelo exequente às fls. 225/226.

3. Após, manifeste-se o exequente em prosseguimento, em 10 dias, nada 
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sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 69504 Nr: 2888-18.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA., ROSANA 

MARLA NEPONUCENMO MICHARKI, DÁRIO JOSÉ MICHARKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69504

Vistos etc.

1. Mantenho a decisão de fls. 18/20 por seus próprios fundamentos.

2. Assim, certifique-se o decurso do prazo para recolhimento das custas 

judiciais.

3. Após, determino o cancelamento da distribuição dos presentes 

embargos, e seu consequente arquivamento, com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 12424 Nr: 2539-98.2003.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INES DIAVAN 

MAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NELSON PORTELLA, EVA SOLANGE 

BRANCO PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, JOACIR 

JOLANDO NEVES, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA, PAULA C. 

CARREIRA S. RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. CARVALHO, 

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO

 Código 12424

Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 333, vez que já decorrido prazo suficiente para o 

cumprimento do quanto determinado à fl. 332.

2. Assim, intimem-se os autores a recolherem as custas judiciais, 

conforme determinado nos autos código 68780, em 48 horas, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito.

3. Transcorrido o prazo supra sem o devido recolhimento das custas 

judiciais, certifique-se e venham conclusos para sentença.

Intime-se e se Cumpra.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61985 Nr: 3002-25.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE LIBERATA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61985 Nr: 3002-25.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE LIBERATA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61985

S E N T E N Ç A

Vistos.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ajuizou 

ação de busca e apreensão em face de MARILENE LIBERATA NUNES, 

visando a restituição de um veículo marca Suzuki, modelo Yes EN - 125, 

cor preta, ano/modelo 2010/2011, chassi 9CDNF41ZJBM326610.

Recebida a inicial, deferida a liminar (fl. 24).

Após, o requerente peticionou a desistência da presente ação (fl. 34).

Ante o exposto, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 158, 

parágrafo único, do CPC, julgando extinta a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC.

 Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais (já recolhidas), sendo indevidos honorários advocatícios, 

uma vez que não houve a triangularização processual.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38613 Nr: 1966-79.2011.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPS, EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38613

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ação execução de alimentos ajuizada por MAYARA PEREIRA 

SANTOS devidamente representada por sua genitora ELIANE PEREIRA 

MARTINS em face de JONAS FERREIRA SANTOS.

Despachada a inicial (fl. 12) o executado não foi encontrado no endereço 

fornecido pela exequente (fl. 19).

Em seguida, a exequente pleiteou a suspensão do feito pelo prazo de 90 

dias a fim de localizar o executado (fls. 22).

Após, foi determinada a intimação pessoal da exequente, para 

comparecer em cartório no prazo de 5 dias e, fornecer o atual endereço 

do executado, sob pena de extinção, todavia, conforme se infere da 

certidão de fl. 36 e fl. 40, a mesma não foi encontrada no endereço 

fornecido nos autos.

Destarte, a Defensora Pública peticionou requerendo a extinção do feito 

diante da inércia da autora (fl. 42), o Ministério Público não se opôs ao 

pedido de extinção (fl. 43).

É o relato. Decido.

Primeiramente, considero válida a intimação de fl. 36 e fl. 40, notadamente 

diante da obrigação constante dos arts. 39, II e 238, parágrafo único, 

ambos do CPC.

Diante disso, verifica-se que a exequente abandonou a causa por mais de 

30 dias, não promovendo as diligências que lhe competiam, bem como não 

foi encontrada para ser intimada pessoalmente (fl. 36 e 40).

Ante o exposto, verificada a desídia da autora, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º do CPC.

 Isento de custas, despesas processuais e honorários advocaticios.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.
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Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 68727 Nr: 2386-79.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJRN, ASDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68727

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de divórcio consensual ajuizado por BENTO JOSÉ RODRIGUES 

NETO e ANA SOARES DE ARAÚJO RODRIGUES, alegando que se 

casaram em 2004, mas estão separados há 2 anos, da união do casal não 

adveio filhos e, deixando de acordar sobre os bens ante a sua 

inexistência (fls. 5/8).

Após, o Ministério Público manifestou-se pela decretação do divórcio (fl. 

20/21).

 É o relato. Passo a decidir.

Cuida-se de divórcio consensual ajuizado por Bento José Rodrigues Neto 

e Ana Soares de Araújo Rodrigues, alegando que se encontram 

separados há mais de 2 anos.

Considerando a Emenda Constitucional n° 66, publicada no dia 14 de Julho 

de 2010, dando nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, 

que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, no 

sentido de suprimir o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 

(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) 

anos, bastando tão somente, a anuência das partes requerentes em 

romper o vínculo, e restando comprovado tal requisito no caso em 

comento, deve o pedido ser julgado procedente.

Ante o exposto, satisfeitas as exigências do art. 226, § 6° da CF, julgo 

procedente o pedido a fim de decretar o divórcio do casal BENTO JOSÉ 

RODRIGUES NETO e ANA SOARES DE ARAÚJO RODRIGUES.

 A requerente voltará a usar seu nome de solteira, qual seja, ANA 

SOARES DE ARAÚJO, em consonância com o art. 1.578 do CC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

 Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65440 Nr: 3468-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA SIQUEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65440 Nr: 3468-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA SIQUEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65440

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Município de Campo Novo do 

Parecis em face de Zilda Siqueira Mendes, visando receber créditos 

fiscais atrasados.

Como se depreende da petição de fl. 23, o exeqüente informou a quitação 

do débito pela executada e requereu a extinção da presente execução.

Ante o exposto, nos termos do art. 794, I, do CPC, julgo extinta a presente 

execução fiscal, movida pelo Município de Campo Novo do Parecis em 

face de Zilda Siqueira Mendes.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, 

art. 26).

 P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62145 Nr: 105-87.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIMMY MEIJERINK, MELANY MEIJERINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62145

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Município de Campo Novo do 

Parecis em face de Jimmy Meijerink e Melany Meijerink, visando receber 

créditos fiscais atrasados.

Como se depreende da petição de fl. 11, o exeqüente informou a quitação 

do débito pelos executados e requereu a extinção da presente execução.

Ante o exposto, nos termos do art. 794, I, do CPC, julgo extinta a presente 

execução fiscal, movida pelo Município de Campo Novo do Parecis em 

face de Jimmy Meijerink e Melany Meijerink.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, 

art. 26).

 P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 29806 Nr: 3212-18.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDILEUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29806

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Município de Campo Novo do 

Parecis em face de Maria Edileuza da Silva, visando receber créditos 

fiscais atrasados.

Como se depreende da petição de fl. 38, o exeqüente informou a quitação 

do débito pelos executados e requereu a extinção da presente execução.

Ante o exposto, nos termos do art. 794, I, do CPC, julgo extinta a presente 

execução fiscal, movida pelo Município de Campo Novo do Parecis em 

face de Maria Edileuza da Silva.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, 

art. 26).

 P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 818 de 939



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 13542 Nr: 513-93.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES, 

LAERTE SANTANA

 Código 13542

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de execução fiscal intentada pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Ernesto Luiz Morbini, visando receber créditos fiscais atrasados.

Como se depreende da petição de fl. 93, a exequente informou a quitação 

do débito pelo executado e requereu a extinção da presente execução.

Ante o exposto, nos termos do art. 794, I, do CPC, julgo extinta a presente 

execução fiscal, movida pelo Município de Campo Novo do Parecis em 

face de Ernesto Luiz Morbini.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, 

art. 26).

 P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61530 Nr: 2531-09.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR ALMEIDA CALDATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 70242

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade, de 2 anos, 2 meses 

e 7 dias de reclusão em regime inicialmente fechado e, 250 dias multa, 

imposta a reeducanda Wellen nos autos código 22535, desta Comarca 

(fls. 9/20).

Realizada audiência admonitória, foram impostas as condições descritas à 

fl. 38, para o cumprimento da pena.

Cálculo de liquidação de pena à fl. 37 e certidão de seu integral 

cumprimento à fl. 92, bem como juntado aos autos os comprovantes de 

depósito em favor da CMDCA (fls. 41, 44, 49, 51, 53, 55, 56, 62) e 

recolhimento da pena das guias referentes à pena de multa (64, 70, 75, 

78, 88/89).

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu, in totum, a 

pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória 

constante dos autos código 22535, desta Comarca.

Ante o exposto, declaro extinta, pelo cumprimento, a pena privativa de 

liberdade imposta ao sentenciado Carlos Cezar Almeida Caldato no 

processo acima identificado, com efeito retroativo a 02/05/2014, para os 

fins de direito.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 3427-18.2013.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 65400

1. Atenda-se o quanto requerido pelo Ministério Público retro.

2. Assim, intime-se a autora para no prazo de 5 dias, cumprir o quanto 

determinado á fl. 34.

3. Decorrido o prazo supra, abra-se vista ao Ministério Público e em 

seguida, voltem conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 67827 Nr: 1718-11.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ALCÂNTRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61731

Vistos.

1. Considerando que o autor cumpriu o quanto determinado às fls. 70/71, o 

feito deve prosseguir.

2. Assim, citem-se para responder em 15 dias.

3. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, 285 e 319).

4. Caso os requeridos reconheçam o fato em que se fundou a ação e lhe 

oponha outros, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

ou, ainda, aleguem qualquer das matérias enumeradas no art. 301, do 

CPC, manifeste-se o autor em 10 dias.

Intime-se.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65938 Nr: 55-27.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SACHETHI DALSOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65938

Vistos, etc.

Diante da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 49/54), 

emende a autor a inicial, a fim de colacionar aos autos documentos aptos 

a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, o que deve ser feito em 10 dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, art. 284).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38497 Nr: 1851-58.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA & MARTINELLI LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUREDI DE CARVALHO, ALCIDES 

VENTURINI, IVO JACOB, ERVINO JACOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO

 Código 38497

1. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

2. Após, intime-se o executado, através de seu advogado, a efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 475-J).

3. Inexistindo pagamento, proceda-se a penhora online do valor 

executado, através do Sistema Bacen Jud (CPC, arts. 475-J, § 3º e 

655-A).

4. Intime-se imediatamente o executado, na pessoa de seu advogado 

(CPC, arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, do auto de penhora e de 

avaliação, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias (CPC, art. 475-J, § 1º).

5. Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 2608 Nr: 146-11.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ROCHA VIEIRA, FRANCISCA LEITE 

VIEIRA, ANTÔNIO LEITE VIEIRA, ROGÉRIO LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER, OSMAR 

SCHNEIDER, PAULO FERNANDO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 2608

Vistos.

BUNGE ALIMENTOS, com fundamento no art. 535 do CPC, ofereceu 

embargos de declaração da decisão de fl. 129, aduzindo que esta possui 

omissão, vez que não apontou os fundamentos que justifique nova citação 

dos executados, uma vez que esta já ocorreu.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 535, do 

CPC.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de omissão 

na decisão de fl. 129.

Compulsando os autos, verifica-se que realmente é desnecessária a 

intimação dos executados para efetuarem o pagamento do debito, vez que 

esta já ocorreu conforme consta às fls. 34 e 48 dos autos.

Ademais, cabe ressaltar que os executados Antônio Leite e Rogerio Leite 

opuseram embargos a execução, o qual foi julgado parcialmente 

procedente (fls. 111/118), enquanto o executado Pedro Rocha, apesar de 

devidamente intimado (fl. 34), deixou transcorrer em branco o prazo para 

pagar a dívida, bem como para opor embargos.

Ante o exposto, nos termos do art. 535 do CPC, conheço dos embargos 

de declaração, a fim de revogar a decisão de fl. 129 e por consequência 

determinar o prosseguimento do feito.

Assim, apresente o exeqüente certidão atualizada da matrícula do imóvel 

descrito às fls. 50/54, no prazo de 15 dias.

Após, providêncie o exeqüente o respectivo registro no ofício imobiliário, 

em 5 dias (CPC, art. 659, §§ 4º e 5º).

Em seguida, expeça-se carta precatória, para comarca de Sapezal, a fim 

de que seja realizada a avaliação do bem penhorado, bem como os demais 

atos expropriatórios.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 1727-07.2013.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMIR MORENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 63706

Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 58/5932 por seus próprios fundamentos.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 31383 Nr: 1438-16.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI ROVERI, 

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE T. SILVA., MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, MÁRIO CARDI FILHO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 31383

1. Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos solicitados à fl. 

96, mediante o fornecimento de cópias.

2. Outrossim, retifique-se a capa dos autos a fim de constar o nome do 

novo patrono do exequente, bem como proceda as futuras publicações 

em seu nome, conforme requerido à fl. 97.

3. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 2458-03.2013.811.0050

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA, 

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS, 

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE

 Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPC, julgo improcedente a 

exceção de incompetência deste juízo ajuizado por Seara Indústria e 

comércio de produtos agropecuários ltda. em face de Wagner Caramalac 

Simões, declarando-me competente para apreciar a matéria constante dos 

Autos sob o código 35120, que deverá retomar o seu curso 

normal.Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso (cód. 

35120).P.R.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do Parecis, 15 

de janeiro de 2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 6522 Nr: 1724-72.2001.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLOMBA AGRO- INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA], GIRASSOL - GIRASSOL INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza, 

Geraldo Henrique Guariente, MARIA CAROLINA BANA DE 
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CARVALHO, Rubens Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE KUCHTA, LUCIANA 

CWIKA, MARIO KRIEGER NETO

 Código 6522

Vistos, etc.

1. Recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).

2. Intime-se o apelado a responder, em 15 dias, certificando-se (CPC, arts. 

508 e 518).

3. A seguir, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, em 48 horas, intimando-se as partes.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 7 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 2053-74.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WERNER & WERNER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JEFERSOM BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 25419

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido descrito no item b da petição retro, procedendo-se a 

penhora on-line do débito remanescente, através do Sistema Bacen Jud.

2. Após, manifestem-se as partes quanto as respostas.

3. Nada sendo encontrado nas contas em nome do executado, voltem 

conclusos para analise dos demais pedidos.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 14507 Nr: 1470-94.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SELSO PALUDO, LEDA MARIA PERCH 

PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BERTOGLIO, FAUSTO 

LUÍS MORAES DA SILVA, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS, 

JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO, KELLEN CRISTINA BOMBONATO 

SANTOS DE ARAUJO, LUCIANA ESTEVES MARRAFÃO, OSMAR 

ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS, PERICLES ARAÚJO 

GRACINDO DE OLIVEIRA, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVANI RAMOS LACERDA, 

ANA CLÁUDIA LOPES SANTANA SILVA, ANA PAULA ORTELHADO 

MENDES, BRUNO TADEU SCHUTZE PERINETE, CLEYBER MARQUES 

GOMES, FERNANADA SERRAGLIO BAUM, GUSTAVO AMATO PISSINI, 

INDIANARA BERTOLDO VESTENA, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS, 

JENYFER SUSAN HUBNER, JOÃO Gomes de santana, JORGE ELIAS 

NEHME, KENYA DE AOLIVEIRA ARRUDA, LAERCIO FAEDA, LETICIA 

SANCHES FERRANTI, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA, MONICA 

APARECIDA MAGALHÃES FANAIA, NAGIB KRUGER, NELSON FEITOSA, 

RENATA ORTEKHADO MENDES PEDRI, ROMEU DE AQUINO NUNES

 Código 14507

1. Certifique-se o decurso do prazo do quanto determinado no item 2 da 

decisão de fl. 149.

2. Decorrido o referido prazo, proceda-se a penhora on-line de débito, 

através do Sistema Bacen Jud.

3. Após, manifestem-se as partes quanto as respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 25184 Nr: 1817-25.2007.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR WALMOR GROSS, SUELI CECILIA GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES, LUCIANO DE SALES

 Diante do exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, 

devendo os embargantes recolher as custas e despesas judiciais 

necessárias, em 30 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 267, I do CPC.Cumprido o item supra, voltem 

conclusos para sentença.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do Parecis, 

15 de janeiro de 2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 15794 Nr: 2709-36.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LEMOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Autos n. 15794

Vistos.

Diante do quanto informado na petição retro, cumpra-se o item 3 da 

decisão de fl. 191.

 Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33391 Nr: 155-21.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO, 

MARCIA MARIA DA SILVA, RICARDO NEVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro o pedido de fls. 80/81 e converto a ação de busca e 

apreensão em ação de perdas e danos.Retifiquem-se a distribuição e 

autuação.Cite-se para responder em 15 dias.Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, 285 e 319).Caso os 

requeridos reconheçam o fato em que se fundou a ação e lhe oponha 

outros, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor ou, 

ainda, aleguem qualquer das matérias enumeradas no art. 301, do CPC, 

manifeste-se o autor em 10 dias.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do 

Parecis, 15 de janeiro de 2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62636 Nr: 611-63.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO TURRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62636 Nr: 611-63.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO TURRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 535 do CPC, não conheço dos 

presentes embargos de declaração, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 

55/57 e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do Parecis, 15 de 

janeiro de 2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 3713-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO, ANDERSON PATRICK 

LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERRAIRO 

HIONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND

 Autos n. 65688

Vistos.

DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com 

fundamento no art. 535 do CPC, ofereceu embargos de declaração da 

decisão que julgou improcedente a exceção de incompetência por ela 

manejada, aduzindo haver omissão na mesma, requerendo, assim, a 

concessão de efeitos infringentes aos embargos em comento.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 535, do 

CPC.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de suposta 

omissão encontrada na decisão de fls. 29/32

Conforme facilmente se observa, a decisão embargada não possui 

qualquer omissão, vez que se trata de decisão a qual julgou improcedente 

a exceção de incompetência ajuizada pelo embargante, com fundamento 

no artigo 100, V, a, do CPC.

 A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram que o que 

pretende o embargante é rediscutir decisão proferida por este juízo, o que 

não pode ser conseguido por meio do presente.

Assim, não vislumbro a existência da omissão alegada na sentença 

proferida, de forma que não concordando o embargante com decisão, o 

único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 535 do CPC, não conheço dos 

presentes embargos de declaração, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 29/32.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 37518 Nr: 871-14.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL GONÇALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37518

Vistos, etc.

1. Indefiro o quanto requerido na petição retro, vez que a busca do 

endereço do executado é providência que deve ser realizada pela própria 

parte, e não pelo Judiciário.

2. Assim, intime-se o exequente para indicar o atual endereço do 

executado, em 10 dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

3. Após, voltem conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36272 Nr: 3061-81.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTO PEÇAS E VEICULOS LTDA, 

GEOMAR OLÍVIO PIANO, GERSON DOMINGOS PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36272

Vistos, etc.

1. Defiro o quando requerido na petição retro.

2. Cite-se os executados pelo correio, em conformidade com o art. 8º, I da 

LEF, observando-se o endereço constante na petição de fl. 28.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63639 Nr: 1651-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63639

Vistos, etc.

1. Em atendimento ao quanto requerido na cota ministerial de fl. 100, 

intime-se o inventariante a apresentar certidões negativas de débitos 

federais e municipais, em 10 dias.

2. Destarte, intime-se a Fazenda Pública Estadual a manifestar-se quanto à 

petição de fl. 99.

3. Outrossim, diante da certidão retro, intime-se o inventariante a recolher 

a taxa judiciária, sob pena de extinção.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 565-11.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER, 

HUMBERTO LODI CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40311

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição retro.

2. Assim, proceda-se a citação do requerido através de mandado, nos 
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termos da decisão de fl. 30.

Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 1773-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 63753

Vistos.

Ante o teor da certidão retro, cumpra-se o item 4 da decisão de fl. 27.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 11456 Nr: 1576-90.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DI ANNIBALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILE APARECIDA DOS SANTOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS, 

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO, LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, WILLIAM KHALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 11456

Vistos.

Diante da certidão de fl. 86, intime-se o exequente pessoalmente a dar 

prosseguimento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, c/c § 1º, do CPC.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36404 Nr: 3193-41.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO TEIXEIRA BELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI, SILEY 

VILARINDO DE ALMEIDA ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND

 Código 36404

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão retro, tornem os autos ao arquivo anotando-se as 

custas devidas as margens da distribuição.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 8674 Nr: 1851-73.2002.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTINEY PEREIRA SANTANA, REMIGIO DORIVAL 

MOMESSO, MARIA LADI NOGUEIRA MOMESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA

 Código 8674

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 241 e, ante o teor da certidão retro, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64427 Nr: 2452-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR MARSON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA

 Código 64427

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na cota ministerial de fl. 36.

2. Assim, intime-se o Defensor Público a apresentar defesa preliminar, nos 

termos da decisão de fl. 29.

 Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 31832 Nr: 1891-11.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA

 Código 31832

Vistos, etc.

1. Inicialmente, em atendimento ao quanto requerido na petição de fls. 

279/280, defiro o pedido de substituição das testemunhas arroladas pela 

defesa, e designo o dia 16/06/2015 às 13h30min, para oitiva das mesmas.

2. Assim, intimem-se as pessoas indicadas na petição supra nos 

endereços constantes da referida petição.

3. Outrossim, vez que já tendo transcorrido em muito o prazo requerido 

para apresentar o endereço da testemunha FLÁVIO MENDES DA SILVA e, 

a fim de evitar maiores prejuízos com atrasos processuais, declaro 

preclusa a oitiva desta testemunha de defesa.

4. Destarte, diante da importância do depoimento da testemunha JOSEMAR 

PORFIRIO DE SOUZA, conforme requerido na cota ministerial retro, 

oficie-se a Comarca de Cuiabá a fim de obter informações quanto ao 

cumprimento da Carta Precatória de fl. 298, com a máxima URGÊNCIA.

 Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 620-64.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDNN, CARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA GUIMARÃES JR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30542

Vistos.

Em atendimento a cota ministerial de fl. 42, intime-se a exequente 

pessoalmente a dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, c/c § 1º, do 
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CPC.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22036 Nr: 2311-21.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARE, JDNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA, FREDERICO LUIZ 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GUARNIERI DE LIMA 

ARANTES

 Código 22036

Vistos.

Em atendimento a cota ministerial de fl. 95, intime-se a exequente 

pessoalmente a dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, c/c § 1º, do 

CPC.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 25190 Nr: 1823-32.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDNN, CARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE AP. BIAVA DE PAIVA, FREDERICO LUIZ 

GONÇALVES, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 25190

Vistos, etc.

Diante da certidão retro, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 26548 Nr: 3168-33.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDNN, CARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA GUIMARÃES JR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GUARNIERI DE LIMA 

ARANTES

 Código 26548

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 66, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62314 Nr: 271-22.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIX DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, MARCONDES SARTOR, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62314

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, diante do decurso de prazo para pagamento ou nomeação de 

bens e nos termos do art. 11 da LEF c/c art. 655-A do CPC, defiro a 

penhora online do valor executado, através do Sistema Bacen Jud.

3. Após, intimem-se as partes acerca das respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 25612 Nr: 2242-52.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALES DOS ANJOS, FRANCISCO 

SALES DOS ANJOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 25612

Vistos, etc.

1. Diante do decurso de prazo para pagamento ou nomeação de bens e, 

nos termos do art. 11 da LEF c/c art. 655-A do CPC, defiro a penhora 

online do valor executado, através do Sistema Bacen Jud.

2. Sem prejuízo, oficie-se as centrais de cooperativa de crédito a fim de 

informar a existência de ativos financeiros em nome dos executados, bem 

como proceda-se ao bloqueio até o limite do valor executado.

 3. Após, intimem-se as partes acerca das respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 23517 Nr: 177-84.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RECHE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 23517

Vistos, etc.

1. Diante do decurso do prazo para pagamento ou nomeação de bens e, 

nos termos do art. 11 da LEF c/c art. 655-A do CPC, defiro a penhora 

on-line do valor executado, através do Sistema Bacen Jud.

2. Após, manifestem-se as partes acerca das respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22639 Nr: 2921-86.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDIO JOSÉ FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro, CRISTIANE AP. BIAVA DE PAIVA, FREDERICO LUIZ 

GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN

 Código 22639

Vistos, etc.

Cumpra-se o item 3 da decisão de fl. 108.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 10777 Nr: 898-75.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES, 

RICARDO MARQUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 10777

Vistos, etc.

1. Diante do decurso de prazo para pagamento ou nomeação de bens e, 

nos termos do art. 655-A do CPC, defiro a penhora online do valor 

executado, através do Sistema Bacen Jud.

2. Após, intimem-se as partes acerca das respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 8708 Nr: 1885-48.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, OSVALDO MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 8708

1. Defiro a suspensão do feito requerida pela exequente pelo prazo 

constante da petição de fl. 98, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se a exequente em prosseguimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 32732 Nr: 2778-92.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA B. DOS SANTOS-ME, SONIA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32732

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelo exeqüente pelo prazo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se o exeqüente em prosseguimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 19242 Nr: 2978-41.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L. M. SUPERMERCADO LTDA, MARLON 

ALVARENGA, MARIZ ROSA NUNES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19242

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelo exeqüente pelo prazo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se o exeqüente em prosseguimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61972 Nr: 2987-56.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ INDUSTRIA ELETRÔNICA DA 

AMAZONAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61972

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, diante do decurso de prazo para pagamento ou nomeação de 

bens e nos termos do art. 11 da LEF c/c art. 655-A do CPC, defiro a 

penhora online do valor executado, através do Sistema Bacen Jud.

3. Após, intimem-se as partes acerca das respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 369-46.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING, MARCONDES 

SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30306

Vistos, etc.

1. Defiro o quando requerido na petição retro.

2. Cite-se o requerido pelo correio, em conformidade com o art. 8º, I da 

LEF.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61548 Nr: 2550-15.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO MACHADO & MACHADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61548

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Após o decurso do prazo solicitado pela exequente na petição retro, 

certifique-se se houve recolhimento da diligência.

3. Em caso de recolhimento, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 
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24.

4. Caso negativo, intime-se a exequente a recolher as referidas custas, 

em 48 horas, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34178 Nr: 945-05.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MARIA MACHADO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34178

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, intime-se pessoalmente a exequente a dar prosseguimento ao 

feito, em 10 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36680 Nr: 31-04.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D & S AUTO ELETRICA LTDA, DALCINEI 

ANTONIO DE MATTOS, SEDENEI SEBASTIÃO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36680

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, nos termos do art. 11 da LEF c/c art. 655-A do CPC, defiro a 

penhora online do valor executado, através do Sistema Bacen Jud.

3. Após, intimem-se as partes acerca das respostas.

4. Outrossim, proceda-se a escrivania com as anotações necessárias 

para que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em 

nome do patrono da causa Louise Rainer Pereira Gionédis.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38702 Nr: 2055-05.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS DECAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38702

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pela exequente até o termo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se a exequente sobre o cumprimento do parcelamento 

pela executada, em 10 dias, sob pena de presumi-lo adimplido.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61754 Nr: 2765-88.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO MULHER BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA, MARIANE LIMA SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61754

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelo exeqüente pelo prazo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se o exeqüente em prosseguimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 36389 Nr: 3178-72.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDB COLIGAÇÃO MAJORITARIA POR AMOR 

A ESTA TERRA, PMDB COLIGAÇÃO MAJORITARIA POR AMOR A ESTA 

TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36389

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Após o decurso do prazo solicitado pela exequente na petição retro, 

certifique-se se houve recolhimento da diligência.

3. Em caso de recolhimento, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

18.

4. Caso negativo, intime-se a exequente a recolher as referidas custas, 

em 48 horas, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62740 Nr: 720-77.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62740

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Após o decurso do prazo solicitado pela exequente na petição retro, 

certifique-se se houve recolhimento da diligência.

3. Em caso de recolhimento, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 

23.

4. Caso negativo, intime-se a exequente a recolher as referidas custas, 

em 48 horas, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33513 Nr: 277-34.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DOS SANTOS E SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA, MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33513

Vistos, etc.

1. Defiro o quanto requerido na petição retro.

2. Cite-se a executada por edital, em conformidade com o art. 8º, IV da 

LEF.

 Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34075 Nr: 842-95.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34075

Vistos, etc.

1. Ante o disposto no art. 28 da Lei n.º 6.830/80 e o fato de haver outra 

execução fiscal para cobrança de IPTU relativo ao mesmo imóvel em 

tramite perante este Juízo, distribuída anteriormente à presente, defiro o 

pedido retro.

2. Assim, determino a reunião da presente à execução fiscal código 

62191.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 398-96.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CICERO MAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30356

Vistos, etc.

1. Ante o disposto no art. 28 da Lei n.º 6.830/80 e o fato de haver outra 

execução fiscal para cobrança de IPTU relativo ao mesmo imóvel em 

tramite perante este Juízo, distribuída anteriormente à presente, defiro o 

pedido retro.

2. Assim, determino a reunião da presente à execução fiscal código 

22888.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 31924 Nr: 1976-94.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALVITHI MET E VIDRAÇARIA THIEMANN 

LTDA, NEUZA GRIEBELER, JAQUELINE DA ROCHA REIS ALVES, VALMIR 

ANTONIO THIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31924

Vistos, etc.

1. Defiro a suspensão do feito requerida pelo exeqüente pelo prazo 

constante da petição retro, em consonância com o art. 792 do CPC.

2. Após, manifeste-se o exeqüente em prosseguimento.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 21286 Nr: 1561-19.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERO AGRÍCOLA CAMPO NOVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21286

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido de suspensão do feito por 1 ano, período no qual não 

correrá o prazo de prescrição, nos termos do art. 40 da LEF e os autos 

deverão permanecer no arquivo provisório.

 2. Transcorrido referido prazo, manifeste-se o exeqüente em 

prosseguimento.

 Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 31678 Nr: 1733-53.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PAULO 

CESAR FERREIRA, CELIA REGINA TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31678

Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, diante do decurso de prazo para pagamento ou nomeação de 

bens e nos termos do art. 11 da LEF c/c art. 655-A do CPC, defiro a 

penhora online do valor executado, através do Sistema Bacen Jud.

3. Sem prejuízo, proceda-se ao bloqueio de veículos em nome dos 

executados junto ao DETRAN via RENAJUD.

4. Após, intimem-se as partes acerca das respostas.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 37580 Nr: 933-54.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO STOECKLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37580

Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 20/21.

2. Tendo em vista que não houve pagamento ou nomeação de bens no 

prazo de 5 dias, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça a penhora de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e 

honorários advocatícios, cujo auto de penhora deve obedecer as regras 

contidas no artigo 13 da LEF, intimando-se imediatamente o executado, 

bem como sua mulher se a penhora recair sobre bens imóveis, 

procedendo ainda o registro da penhora no Cartório Imobiliário.

3. Não encontrando o executado para intimação da penhora, proceda-se 

de acordo com o artigo 12 e seus parágrafos, da Lei supra citada.
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4. Concordando o exequente com a penhora e com a avaliação, 

designem-se datas para hastas públicas, com as devidas intimações e 

publicações, atualizando-se avaliação e o valor do débito, tendo como 

base o demonstrativo apresentado na data da propositura da ação.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 35999 Nr: 2788-05.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE ARTIGOS DE VESTUARIOS 

LTDA, HELENA PEREIRA DA SILVA, ANIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35999

Vistos, etc

1. Diante do quanto noticiado na petição de fls. 31/32, considero como 

justa causa às alegações levantadas para que seja afastada a preclusão 

e, possa a parte praticar o ato cujo prazo já se escoou, no prazo que lhe 

assinar, nos termos do art. 183, § 2º do CPC.

2. Ainda, em atendimento ao quando requerido na petição retro, cite-se a 

executada pelo correio, em conformidade com o art. 8º, I da LEF, 

observando-se o endereço indicado à fl. 32.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22026 Nr: 2305-14.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 Código 22026

Vistos, etc.

1. Manifeste-se a exequente sobre a penhora de fl. 129, em 10 dias.

2. Outrossim, apresente a exequente certidão atualizada da matrícula do 

imóvel descrito na petição retro, no prazo de 15 dias.

3. Após, proceda-se a penhora do bem oferecido (fl. 130), a qual será 

realizada por termo nos autos, intimando-se o executado, pessoalmente 

ou na pessoa de seu advogado, a partir de quando o mesmo será 

constituído depositário do bem e providencie a exequente o respectivo 

registro no ofício imobiliário, em 5 dias (CPC, art. 659, §§ 4º e 5º).

4. Proceda-se a avaliação do bem penhorado.

5. Após, manifeste-se a exequente sobre a mesma e concordando com a 

avaliação, diga se pretende adjudicar ou alienar, por sua própria iniciativa 

ou em hasta pública, o bem penhorado (CPC, arts. 685-A e 686).

Intime-se e se cumpra.

 Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 21236 Nr: 1520-52.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA BROLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA, WILSON TERUO KOBAYASHI

 Código 21236

Vistos, etc.

1. Manifeste-se a exequente sobre exceção de pré-executividade de fls. 

75/82, em 10 dias.

2. Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 20338 Nr: 644-97.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUÁRIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY JANAINA BECKER

 Código 20338

Vistos, etc.

1. Manifeste-se a exequente sobre exceção de pré-executividade de fls. 

185/209, em 10 dias.

2. Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 13 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 63323 Nr: 1330-45.2013.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI

 Código 63323

 Vistos, etc.

Inicialmente, como a advogada do réu não comprovou ter cientificado 

aquele acerca da renúncia ao mandato que lhe foi conferido, ainda se 

encontra representando-o neste processo, nos termos do art. 45 do CPC:

Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, 

provando que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto. 

Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar 

o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

Nesse sentido:

 Art. 45: 1b. “O ônus de notificar (texto primitivo), provar que cientificou 

(texto atual) o mandante é do advogado-renunciante e não do juízo. A não 

localização da parte impõe ao renunciante o acompanhamento do 

processo até que, pela notificação e fluência do decêndio, se aperfeiçoe a 

renúncia” (JTAERGS 101/207).

“A declaração do advogado nos autos sobre renúncia do mandato é 

inoperante se não constar do processo a notificação ao seu constituinte” 

(Lex-JTA 144/330). No mesmo sentido: STJ-3ª T., REsp 

48.376-0-DF-AgRg, rel. Min. Costa Leite, j. 28.4.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 26.5.97, p. 22.528.

 Desta forma, indefiro o quanto requerido na petição de fls. 104.

Sem prejuízo, em atendimento a cota ministerial retro designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 18/06/2015 às 13h30min.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, importando a 

ausência do autor em extinção e arquivamento do processo e, da 

requerida, em confissão e revelia.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62791 Nr: 777-95.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAC, MEDSC, GVAC, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62791

Vistos, etc.

1. Ante a manifestação do Ministério Público às fls. 51/53, indefiro o pedido 

de fls. 33/34 diante da inviabilidade de decretar a prisão civil do 

executado, quando a execução de alimentos tramitar pelo art. 732, do 

CPC.

2. Destarte, intimem-se os exequentes a comprovarem que o imóvel 

indicado à fl. 31 é de propriedade do executado.

Intimem-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 39406 Nr: 2759-18.2011.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39406

Vistos, etc.

1. Reitere-se a intimação de fl. 22, através do DJE, com prazo de 5 dias, 

sob as penas da Lei.

2. Em seguida, cumpra-se o item 2 da decisão de fl. 21.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 14 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64225 Nr: 2259-78.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO MULHER BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, SPAÇO MULTIMARCA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME, 

CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA, MARIANE LIMA SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA, 

MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64225

Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 36/37

2. Assim, cite-se a executada por edital, nos termos da decisão de fl.28, 

com prazo de 30 dias (art. 232, do CPC).

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 2856-47.2013.811.0050

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA PLANT SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES 

COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO, IDIONIR ALVES DIAS, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS

 Código 64827

Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis, 9 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 2814-32.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA. - OLIVEIRA & JOST LTDA., NILDA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MILTON 

RODOLFO JOST, DELVISSON GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA, 

ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61801

Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 

67/69, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 1393-41.2011.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON FANTINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO, 

RUY FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES, CAROLINA ATALA CASTILHO, LISIANE DE 

FATIMA ZORZO

 Código 38039

Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 

245/247, manifeste-se a embargada, em 10 dias, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 24118 Nr: 767-61.2007.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH RODRIGUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI, 

ROGERIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24118

Vistos, etc.

Conforme decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional às fls. 123/124, 

intime-se a autora a dar entrada no pedido administrativo de beneficio 

previdenciário, em 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se e se cumpra.

Campo Novo do Parecis, 14 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 71338 Nr: 27-25.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEBALDO ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY, TELMO 

DA ROCHA MACHRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao 

autor, nos termos da Lei n. 1.060/50.Cite-se para responder em 60 dias, 

consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, 285 e 319).Caso o réu reconheça o fato em que se fundou a ação e 

lhe oponha outro, impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor ou, 

ainda, alegue qualquer das matérias enumeradas no art. 301, do CPC, 

manifeste-se o autor, em 10 dias.Outrossim, determino a realização de 

prova pericial e, desde já, nomeio o perito Dr. André Luciano de Meira 

Martins, para realização de perícia médica, independentemente de termo 

de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas 

partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), consignando que a mesma 

se realizará no dia 02/03/2015 às 16:00 horas, no seguinte endereço: 

Avenida Brasil, 1560, em frente a Câmara Municipal – Leon Medicina do 

Trabalho – antigo SINE.As partes deverão indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, em 5 dias, sob pena de preclusão.Inadmissível a 

transação, desde já, designo audiência de instrução e julgamento para 

08/07/2015, às 14h00min, oportunidade em que o autor deverá 

comparecer pessoalmente para tomada de seu depoimento pessoal, sob 

pena de confissão (CPC, art. 343), bem como trazer suas testemunhas, 

independentemente de intimação, sob pena de desistência.Intimem-se e se 

cumpra.Campo Novo do Parecis, 14 de janeiro de 2015.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38526 Nr: 1880-11.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO VICTOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN, 

DALTON ADORNO TORNAVOI, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES, LINDOLFO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA

 Código 38526Vistos, etc.Instado a apresentar o contrato original de fl. 52, 

o banco réu desatendeu à determinação judicial de fl. 121, peticionando a 

dilação de prazo de 60 dias, na data de 20/06/2014, argumentando o 

elevado número de contratos disponíveis no sistema, bem como a 

complexidade em analisar as informações (fl. 122).Não obstante, 

decorrido cerca de 200 dias ainda não apresentou o referido 

documento.Assim, diante da não apresentação do documento solicitado 

(original do documento de fl. 52), a consequência jurídica do 

descumprimento da determinação de juntada do documento se extrai da 

regra processual constante no art. 359, I, do CPC, admitindo este juízo 

como verdadeiros os fatos que por meio do documento a parte pretendia 

provar, vejamos:Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar:I – se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer 

qualquer declaração no prazo do art. 357.Nesse sentido, as 

jurisprudências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Desta forma, vista 

às partes para apresentação de alegações finais na forma de memoriais, 

no prazo de 5 dias, sucessivamente e venham conclusos para 

sentença.Intimem-se e se cumpra.Campo Novo do Parecis, 19 de janeiro 

de 2015.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 35120 Nr: 1909-95.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WAGNER CARAMALAC SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS, 

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 35120

Vistos.

Manifeste-se o autor quanto a contestação e documentos de fls. 245/348, 

no prazo de 5 dias.

Desde já, designo audiência preliminar para o dia 10/06/2015, às 16:00 

horas, oportunidades em que as partes deverão comparecer, podendo-se 

fazer por procurador ou preposto com poderes para transigir e, não obtida 

a conciliação, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de preclusão ou indeferimento.

Intimem-se.

Campo Novo do Parecis, 15 de janeiro de 2015.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 02/2015 - DF

  

A Doutora Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, em 

substituição legal, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

etc.

  

CONSIDERANDO a remoção do Dr. Francisco Ney Gaíva, MM. Juiz de 

Direito, para jurisdicionar a 3.ª Vara da Comarca de Jaciara-MT;

  

RESOLVE:

  

Art. 1.º EXONERAR o servidor RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, matrícula n.º 

22547, do Cargo Comissionado de Assessor de Gabinete I da 1ª Vara 

desta Comarca, com efeitos a partir de 20.01.2015.

  

Art. 2.º EXONERAR a servidora LOREDANE PEDROSO DE JESUS, 

matrícula n.º 26773, do Cargo Comissionado de Assessora de Gabinete II 

da 1ª Vara desta Comarca, com efeitos a partir de 20.01.2015.

  

Art. 3º. Publique e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

  

Campo Verde, 20 de janeiro de 2015.

  

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito Diretora do Foro, em substituição legal

P O R T A R I A N.º 03/2015 - DF

  

A Doutora Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, em 

substituição legal, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

etc.

  

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo servidor Alberto Duranti, 

Assessor de Gabinete II da 2ª Vara desta Comarca;

  

RESOLVE:

  

Art. 1.º EXONERAR, a pedido, o servidor ALBERTO DURANTI, matrícula n.º 

23339, do Cargo Comissionado de Assessor de Gabinete II da 2ª Vara 

desta Comarca, com efeitos a partir de 20.01.2015.

  

Art. 2º. Publique e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

  

Campo Verde, 20 de janeiro de 2015.

  

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito Diretora do Foro, em substituição legal
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P O R T A R I A N.º 04/2015 - DF

  

A Doutora Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, em 

substituição legal, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

etc.

  

CONSIDERANDO a Portaria n.º 03/2015-DF que exonerou o servidor 

Alberto Duranti, do Cargo de Assessor de Gabinete II da 2ª Vara desta 

Comarca;

  

RESOLVE:

  

Art. 1.º NOMEAR a servidora Bruna Suellen Schwinn, portadora da 

Carteira de Identidade RG n.º 9668357-0 e do CPF: 058.107.089-51, para 

exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Gabinete II da 2ª Vara 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

  

Art. 2º. Publique e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

  

Campo Verde, 20 de janeiro de 2015.

  

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito Diretora do Foro, em substituição legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30889 Nr: 995-28.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/02/2015 às 14h10min, no salão do Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato 

com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como 

para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33706 Nr: 253-66.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenora Sousa Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 25/02/2015 às 14h20min, no salão do Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato 

com a perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como 

para que, dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 78593 Nr: 3442-81.2013.811.0051

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucélia Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto

 Nº 3442-81.2013.811.0051 – Cód. 78593.

Representação administrativa.

Vistos etc.

Trata-se de representação administrativa movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de LUCÉLIA SANTOS BEZERRA, já 

devidamente qualificados.

Em detida análise do feito é possível inferir que a representada foi 

devidamente citada e apresentou sua defesa, arguindo preliminarmente a 

sua incapacidade de figurar no polo passivo da lide, pois é menor de 

idade. No mérito, postula pela improcedência da representação (fls. 

32/48).

 Com vistas dos autos, o Ministério Público pugna pela rejeição da 

preliminar aventada, postulando pela designação de audiência de 

instrução e julgamento (fl. 50).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Conforme acima mencionado, cuida-se de representação administrativa 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de LUCÉLIA 

SANTOS BEZERRA, pelo suposto descumprimento do artigo 258 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Preliminarmente a representada sustenta que não possui capacidade para 

figurar no polo passivo, pois é menor de idade.

Partindo dessa premissa, impende referir que, de uma simples análise do 

documento de identidade anexado à fl. 11, extrai-se que Lucélia nasceu 

em 10.04.1980 e, portanto, possui atualmente 34 (trinta e quatro) anos de 

idade.

Já T. F. R., não figura no polo passivo, mas sim como testemunha dos 

fatos, conforme elencado do rol apresentado na representação de fl. 05. 

Como se não bastasse, a colheita das declarações da adolescente na 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta cidade, está revestida de 

legalidade, pois foi nomeada à própria curadora especial (fl. 15).

Rejeito, dessa forma, a preliminar arguida.

Prosseguindo, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção 

da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Assim, entendo que, para melhor deslinde da controvérsia e apuração dos 

fatos em comento, necessária se faz a designação de audiência, nos 

termos do disposto no art. 197 do ECA, para o dia 09.02.2015 às 

15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81991 Nr: 1840-21.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ilha Vieira Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Vieira Serpa, 

Ricardo Roberto Dalmagro

 Nº 1840-21.2014.811.0051 (Código 81991).

Embargos à execução.

 Vistos etc.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs os presentes 

embargos à execução em face de FABIO FERREIRA DA SILVA, aduzindo 

em síntese excesso de execução.

 Argumenta que a parte embargada equivocou-se com a data de início do 

cálculo, que deve ser o dia da juntada do laudo pericial (fls. 05/10).
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 Intimado, o embargado oferta sua impugnação, destacando a forma como 

se deu o cálculo fustigado, requerendo a improcedência da lide (fls. 

13/15).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

 De início, registro que razão não assiste ao INSS.

Isso porque, o embargado iniciou e findou o seu cálculo em consonância 

com a sentença de fls. 121/123 dos autos em apenso, na qual foi 

restabelecido o auxílio-doença “a partir de sua cessação até a juntada do 

laudo pericial, quando, então, deverá ser pago o benefício de 

aposentadoria por invalidez. Saliento que as prestações em atraso 

deverão ser monetariamente corrigidas, segundo os critérios 

estabelecidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada uma (Súmulas nº 148 do 

STJ e 19 do TRF - 1ª Região) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar da citação até Lei 11.960/09, a partir de então à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês”.

Partindo dessa premissa, é possível constatar que o auxílio-doença foi 

cessado indevidamente pelo instituto requerido em 15.02.2010 (fl. 25 do 

processo em apenso) e o início do pagamento do benefício concedido 

ocorreu em 18.06.2013 (fl. 133 da lide em apenso).

 Assim, o cálculo apresentado pelo embargado seguiu rigorosamente os 

parâmetros da sentença, conforme acima demonstrado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno o instituto embargante no pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 4.554,18 (quatro mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), nos termos do artigo 20, §4º 

do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais.

 P.R.I.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, extraia-se 

fotocópia da presente sentença juntando-a nos autos de execução em 

apenso, em seguida arquive-se os autos com as baixas e formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Campo Verde, 12 de janeiro de 2015.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83219 Nr: 2740-04.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany Francisca Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhao

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley

 Processo n.º 2740-04.2014.811.0051 – Cód. 83219.

Embargos à execução.

Vistos etc.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS opôs os presentes 

embargos à execução em face de TATIANY FRANCISCA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, aduzindo em síntese excesso de execução.

 Os embargos foram recebidos sem a aplicação do efeito suspensivo (fls. 

14 e verso).

Devidamente intimada, a parte embargada concordou com o cálculo 

apresentado pelo embargante, requerendo a sua homologação judicial (fls. 

15).

 É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

 Os embargos são uma ação de conhecimento em que o executado terá 

oportunidade de apresentar ao juiz as defesas que tiver, produzindo as 

provas que forem necessárias. Não são os embargos meros incidentes do 

processo de execução, mas ação autônoma, de caráter incidente, em que 

o devedor veicula sua pretensão de resistir à execução.

In casu, alega o embargante excesso de execução e, instada a se 

manifestar a exequente concorda com o cálculo apresentado pelo próprio.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, por haver excesso de execução, por corolário, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos 

apresentados pelo Instituto Embargante às fls. 12/13, na total de R$ 

17.534,74 (dezessete mil e quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos), referente à implantação do benefício e honorários 

sucumbenciais. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 Isento a embargada do pagamento das custas e honorários advocatícios 

ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos em apenso.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, extraia-se 

fotocópia da presente sentença juntando-a no feito em apenso, em 

seguida desapense-se e arquive-se com as baixas e formalidades legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87604 Nr: 13-38.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Nunes Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado, 

Roberto Antonio Facchin Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da 

PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 25/02/2015 às 14h00min, a 

realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de Campo 

Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro Campo 

Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73952 Nr: 2939-94.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordanir Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno, Evaldo 

Rezende Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martins

 Nº 2939-94.2012.811.0051 (código 73952).

Ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito com pedido 

de antecipação parcial dos efeitos da tutela.

Vistos etc.

JORDANIR CASTILHO ajuizou a presente ação revisional de contrato 

bancário c/c repetição de indébito com pedido de antecipação parcial dos 

efeitos da tutela, em face de BANCO PANAMERICANO S.A., ambos 

devidamente qualificados, visando a readequação das cláusulas do 

contrato entabulado entre eles.

Alega, em síntese, que adquiriu o veículo descrito na exordial e, para 

tanto, utilizou uma linha de crédito disponibilizada pelo réu, oportunidade 

em que financiou o valor de R$ 28.285,00 (vinte e oito mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais). Prossegue enfatizando que o instrumento contratual 

possui inúmeras ilegalidades que o oneraram excessivamente, motivo pelo 

qual aponta as cláusulas e encargos que pretende revisar.

Instrui o pedido inicial com os documentos de fls. 24/36.

Após a análise da exordial, foi deferida a tutela antecipada pretendida, 

invertido o ônus da prova e determinada a citação da parte adversa (fls. 

37/48).

O requerido contesta os fatos articulados na peça preambular, arguindo 

preliminarmente a carência da ação por ausência de interesse de agir, 

sustentando ainda a necessidade de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita, requerendo a improcedência da pretensão, o que foi refutado 
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pelo autor em sua impugnação (fls. 60/82 e fls. 109/111).

Interposto recurso de agravo de instrumento nº 116107/2014 pela parte 

ré, este foi provido e, portanto, revogada a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela (fls. 83/103).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual.

 Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 333 do 

CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide.

A respeito, colhe-se da doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"A liberdade da parte situa-se no campo da propositura da demanda e na 

fixação do thema decidendum. No que diz respeito, porém, ao andamento 

do processo e à sua disciplina, amplos devem ser os poderes do juiz, para 

que se tornem efetivos os benefícios da brevidade processual, da 

igualdade das partes na demanda e da observância da regra de lealdade 

processual. O mesmo se passa com a instrução probatória. No que toca à 

determinação e produção das provas, toda liberdade deve ser outorgada 

ao juiz, a fim de que possa ele excluir o que se mostrar impertinente ou 

ocioso, e de seu ofício determinar que se recolham provas pelas partes 

não provocadas de qualquer natureza" (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, Editora Forense, 1998, p. 44).

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente 

para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições 

pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em 

que se encontra o processo.

Neste sentido leciona FREDIE DIDIER JÚNIOR, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, Editora Podium, p. 515 e 516:

“(...) é possível o julgamento antecipado quando não for necessária a 

produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova 

exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão 

de mérito.”

“Quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, mas dever 

que a lei impõe ao julgador, em homenagem ao Princípio da Economia 

Processual.”

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 330, I, do CPC.

 II – DAS PRELIMINARES.

II. 1. CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. .

Inicialmente, antes da análise meritória da ação, necessário se faz a 

apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo 

inicialmente considerações sobre a condição da ação que se compõe de 

dois aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como 

preferem alguns, necessidade/adequação.

O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo seja útil sob o aspecto prático.

Essa necessidade tanto pode decorrer de imposição legal quanto da 

negativa da parte ex adversa em cumprir espontaneamente determinada 

obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

O interesse processual nasce, desta feita, da necessidade da tutela 

jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o 

resultado útil pretendido, do ponto de vista processual.

É necessário esclarecer que a presença do interesse processual não 

determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza a apreciação do 

mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no 

sentido oposto, de improcedência.

In casu, o requerido sustenta a ausência de interesse na ação, sob a 

justificativa de que inexiste “qualquer das hipóteses do art. 335, visto que 

não houve qualquer óbice ao recebimento das parcelas contratadas” e 

que “em momento algum se instaurou uma lide entre as partes” (fl. 

60/verso).

Partindo dessas premissas, inobstante a parte requerida tenha afirmado 

que o caso dos autos não comporta qualquer das hipóteses autorizadoras 

da consignação em pagamento descritas no artigo 335 do código Civil, 

neste juízo superficial dos fatos, vislumbra-se claramente a possibilidade 

de sua aplicação, porquanto considera-se que as cláusulas do contrato 

em tela estão sendo discutidas judicialmente e que o seu valor pode ser 

reduzido, em razão da incidência de cláusulas abusivas. Logo, plenamente 

possível ao devedor depositar mensalmente em juízo os valores 

incontroversos, calculados com a incidência de encargos permitidos por 

lei, com supedâneo no artigo 335, inciso V, do Código Civil.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM 

PEDIDO LIMINAR - DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS - ART. 

335, V, CC - POSSIBILIDADE - REGIMENTAL IMPROVIDO.” (TJ-MS - AGR: 

34813 MS 2008.034813-1/0001.00, Relator: Des. Paulo Alfeu Puccinelli, 

Data de Julgamento: 15/12/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

15/01/2009).

De igual modo não deve prosperar a argumentação de ausência de 

interesse na ação, uma vez que o pleito primordial da presente demanda 

cuida-se em revisar as cláusulas contratuais, assegurando o direito do 

consumidor, ora autor, em verificar os abusivos que estão sendo 

cobrados, e consequentemente excluí-los do pacto firmado entre as 

partes, sendo, assim, totalmente plausível o ingresso da presente lide, pela 

via judiciária.

Assim, afasto a preliminar arguida.

II. 2 - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Impugna o requerido a concessão dos benefícios da assistência judiciária, 

pretendendo ver averiguada a situação financeira do autor e a revogação 

das benesses.

 De início imperioso registrar que não há de se confundir justiça gratuita, 

que é benefício genérico, assegurado no artigo 5º, LXXIV da Constituição 

Federal, suplicável por quem presuntivamen

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83547 Nr: 2977-38.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanise Ferreira Montanho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias atualizar dados da 

requerente. E ou comparecer a audiência designada no dia 10/02/2015, as 

14:00 acompanhada de seu constituinte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 70120 Nr: 3000-86.2011.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leori Luiz Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto

 Autos n.º 3000-86.2011 - Código 70120 Posto isso, REVOGO o benefício 

de suspensão condicional do processo anteriormente imposto ao acusado 

LEORI LUIZ WERLE, pelos motivos acima delineados.No mais, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/03/2015, às 

16h30min.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Campo Verde, 

30 de outubro de 2014.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70120 Nr: 3000-86.2011.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leori Luiz Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto

 Ao defensor do acusado, Dr. NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETOS, 

acerca da audiência de INSTRUÇÃOe JULGAMENTO designada para o dia 

02/03/2015 às 16h30min. É o que me cumpre.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 44855 Nr: 1111-61.2014.811.0029

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos etc.

Kumasige Kalapalo, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de 

retificação de registro de nascimento, visando à correção do gênero 

escrito no assento.

Apresentados os documentos solicitados em diligência (p. 16/17), em 

especial o exame pericial de identificação de sexo (p. 26/29), o Ministério 

Público pugnou pelo deferimento do pedido.

É o relato do necessário. Fundamento.

O pedido aduzido pela Requerente merece acolhimento.

Uma breve análise dos documentos trazidos aos autos já é suficiente para 

demonstrar que, por conta da equivocada informação prestada pela FUNAI 

(p. 17), promoveu-se o assento de nascimento da Requerente como se 

fosse ela do sexo masculino.

Ocorre que o Laudo Pericial é claro ao afirmar a Requerente como pessoa 

do sexo feminino.

Assim, confirmado o erro do assento, impõe-se a correção 

correspondente.

Decido.

Isso posto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo totalmente procedentes 

os pedidos aduzidos pela Requerente, para determinar a RETIFICAÇÃO do 

Registro de Nascimento de Kumasige Kalapalo, de forma a constar, no 

campo apropriado, o sexo feminino.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado ao 

Cartório de Registro Civil desta Comarca, determinando que envie a este 

Juízo, sem custas, face à gratuidade da Justiça, a Certidão de Nascimento 

retificada, com as correções indicadas.

 Após o recebimento das novas Certidões, INTIME-SE o Requerente, na 

pessoa de seu Representante Legal, para que a retire em Cartório, 

mediante recibo nos autos.

Sem custas. Dado o encerramento das atividades da Defensoria Pública 

nesta Comarca, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários do ilustre Procurador nomeado, desde logo arbitrados em R$ 

1.400,00, na forma do item 2.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT.

Cumpridas todas as determinações, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Canarana/MT, 8 de dezembro de 2014.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 2251-04.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Francisco Aparecido Paris, Aparecido Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jocelino Jose de Farias, Maria 

Aparecida de Farias, Olinda Pinto de Farias, Bradesco Seguros e 

Previdência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos etc.

Na forma do art. 1.060, I, do Código de Processo Civil, DECLARO habilitado 

o Sr. Aparecido Paris, na condição de herdeiro necessário, a suceder a 

Parte original, Sr. Francisco Aparecido Paris.

PROMOVAM-SE, pois, as alterações correspondentes no Sistema Apolo e 

na capa dos autos.

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de 

fevereiro de 2015, às 13:00 horas de Mato Grosso.

 CITEM-SE os Requeridos para que compareçam à audiência, 

acompanhados de Advogado, ocasião em que poderão contestar a ação, 

ficando ciente de que, na sua ausência, presumir-se-ão como verdadeiros 

os fatos alegados na petição inicial.

INTIMEM-SE o Requerente e seu Procurador a fim de que compareçam na 

audiência designada.

As Partes poderão fazer-se representadas por Procurador com poderes 

especiais para transigir.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Canarana/MT, 22 de outubro de 2014.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 45659 Nr: 1741-20.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1741-20.2014.811.0029

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Sendo necessária a instrução do feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2015, às 13:20 horas de Mato 

Grosso.

Intimem-se os patronos das partes, bem como as testemunhas arroladas 

pela Requerente.

O Requerente deverá ser intimado pessoalmente para prestar seu 

depoimento, consignando-se a advertência do art. 343, § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Canarana/MT, 4 de dezembro de 2014.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 40609 Nr: 1884-77.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ, ROSEMARI 

GRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins, 

Lázaro Jose Gomes Júnior, Renato Chagas Corrêa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

para que tome as providências necessárias para o cumprimento da Carta 

precatória enviada a Comarca de Ribeiro Gonçalves( Distrito de Baixa 

Grande do Ribeiro-PI), distribuída sob nº 0000201-81.2014.8.18.0112, à 
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Vara Única, sendo que a CP esta aguardando o pagamento das custas e 

diligência para cumprimento do ato deprecado.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35313 Nr: 2378-46.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA, 

LILIANE CASADEI, NEUMA T. CIELO MÂNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA

 Vistos, etc.

 Cuida-se de execução de sentença promovida por JOSÉ MARTINS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE COLIDER/MT, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 Ofício requisitório (fls. 76/77-v).

 Pelo ofício encartado à fl. 80, noticiou quitação dos créditos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. DECIDO.

 Pois bem. Ante a quitação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 791, I, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS indevidas.

 Oportunamente, nada mais havendo a ser cumprido nestes autos, AO 

ARQUIVO.

 DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o 

registro, nos termos da CNGC/MT.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 2440-81.2008.811.0009

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO A. DE MOURA APOITIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Finasa S/A 

em face de Osni Henrique Duarte, pelos fatos expostos na inicial.

Deferida a liminar de busca e apreensão do bem, fls. 26/27, o seu 

cumprimento, bem como a busca e apreensão restaram inexitosas, fl. 32.

Após realizadas buscas de endereço, intimou-se o autor para 

manifestar-se nos autos, entretanto, o mesmo manteve-se inerte.

É o relato. Decido.

 Diante do cenário processual acima exposto, evidente que no caso em 

exame operou-se a desistência tácita quanto ao prosseguimento da ação.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM EXAME DO 

MÉRITO, nos termos do art. 267, inciso VIII do CPC, determinando, por 

conseguinte, a baixa da restrição junto ao DETRAN.

 Custas, pela parte autora. Honorários indevidos.

 Anote-se, a retirada dos autos do arquivo provisório.

 Declaro esta publicada com a entrega na Secretaria da Vara. Dispensado 

o registro, na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT., intime-se e cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 2440-81.2008.811.0009

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO A. DE MOURA APOITIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora do inteiro teor da sentença a 

seguir transcrita: Vistos etc. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco Finasa S/A em face de Osni Henrique Duarte, pelos 

fatos expostos na inicial. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem, 

fls. 26/27, o seu cumprimento, bem como a busca e apreensão restaram 

inexitosas, fl. 32. Após realizadas buscas de endereço, intimou-se o autor 

para manifestar-se nos autos, entretanto, o mesmo manteve-se inerte. É o 

relato. Decido. Diante do cenário processual acima exposto, evidente que 

no caso em exame operou-se a desistência tácita quanto ao 

prosseguimento da ação. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do art. 267, inciso VIII do 

CPC, determinando, por conseguinte, a baixa da restrição junto ao 

DETRAN. Custas, pela parte autora. Honorários indevidos. Anote-se, a 

retirada dos autos do arquivo provisó Declaro esta publicada com a 

entrega na Secretaria da Vara. Dispensado o registro, na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT., intime-se e cumpra-se. Oportunamente, arquivÀs 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 82390 Nr: 3431-18.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 81545 Nr: 2628-35.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ELIAS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAPHIRELL BRINNER CORREA 

PITON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI, JOÃO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOSELAINE MAURA DE 

SOUZA FIGUEIREDO, MARCIO HENRIQUE CARDOSO, NOCOLE VIANNA 

RIENTE

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 81272 Nr: 2335-65.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GABRIEL PESSOA CARVALHO, ROSANGELA 

PESSOA DA CRUZ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 835 de 939



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 82891 Nr: 232-51.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELISENS HENRIQUE DE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 2967-57.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSANETE MARTINS BORGHEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85824 Nr: 3220-45.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Verissimo 

Golçalves

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

Finais ou Remanescentes) no endereço eletrônico: 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 83461 Nr: 817-06.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA DAIANE FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 83459 Nr: 815-36.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES INACIO MAXIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88603 Nr: 1785-02.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86703 Nr: 196-72.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS ANGELA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte requerida, para que no 

prazo de 30(trinta) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS 

PERICIAIS no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), para tanto deverá 

emitir a guia através de acesso ao portal do TJMT (guias> Custas e taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s )  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 82007 Nr: 3010-28.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SCHILO, DANILO 

SCHILO, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMENTA – “Benefício previdenciário. Aposentadoria por invalidez. 

Comprovação por perícia. Procedência. Beneficio fixado no salário de 

benefício do requerente, desde a data do indeferimento na via 

administrativa. Com tutela antecipada confirmada na sentença”.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Antonio de Souza Pinto, já qualificado nos autos moveu a presente Ação 

de Benefício Previdenciário (auxilio doença – aposentadoria invalidez) em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que 

teve seu beneficio de auxilio doença indeferido, estando atualmente 

incapacitado para o trabalho, requerendo a concessão do benefício de 

auxílio doença.

Juntou documentos (fls. 13-27).

Tutela antecipada deferida às fls. 29-33.

Aportou aos autos a perícia médica (fls. 49-52).

Citado e intimado o Requerido apresentou INTEMPESTIVAMENTE 

contestação (fls. 55-61) conforme certidão de fl.75, requerendo a 

improcedência do pedido, ante a não comprovação da incapacidade do 

requerente, bem como pré-questiona diversos dispositivos legais a fim de 

manejar eventual recurso.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 77-85) 

pugnando pela procedência do pedido.

 É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que foi indeferido ao autor 

o pedido de beneficio de auxílio-doença, encontrando-se incapacitado 

para as atividades laborais.

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: a qualidade de segurado e a 

existência ou não de incapacidade para o trabalho.

Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão encontra-se superada, 

uma vez que o autor juntou aos autos cópia da CTPS às fls. 17-18, 

comprovando, assim, o período de carência necessário para que o autor 

faça jus ao benefício pleiteado, nos termos do art. 24 e 25 da Lei 8213/91.

A seguir, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença.

Com relação à enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que o 

Autor encontra-se impossibilitado de exercer atividades laborativas, pois 

apresenta incapacidade permanente (fl. 50). Assim, a conclusão da 

perícia médica realizada tornou indiscutível o preenchimento do segundo 

requisito para a concessão do benefício por incapacidade, qual seja, a 

incapacidade para exercício da atividade profissional desempenhada pelo 

segurado habitualmente.

 Cumpre ressaltar ainda que, “(...) sendo a incapacidade laborativa parcial, 

porém permanente, somadas as condições pessoais do autor para o 

exercício de qualquer profissão, acrescentando-se o meio social em que 

vive e o nível econômico, enquanto não houver reabilitação, subsiste 

direito ao benefício por incapacidade (...)” (TRF1 – 2ª Turma. AC 

2006.01.99.009784-0/GO. Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti. DJF1 

p.88 de 02/04/2009).

Estando preenchidos os requisitos legais, portanto, é dê rigor o 

acolhimento da pretensão inicial.

Já quanto ao valor pleiteado na inicial, nos termos do art. 44 c/c 29, inciso 

II, ambos da Lei 8.213/1991, deve ser fixado no salário de beneficio do 

autor, que consiste na média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição correspondentes a 80 % de todo período contributivo. Senão 

vejamos:

“Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente 

do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem 

por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, 

especialmente no art. 33 desta Lei.

 § 2º Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, 

o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se 

este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo.

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(...)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 

18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”.

Ademais, verifico “(...) Incidência, à hipótese, do art. 36, § 7º, do Decreto 

3.048/1999, que determina que o salário-de-benefício da aposentadoria 

por invalidez será de 100% do valor do salário-de-benefício do 

auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos índices de 

correção dos benefícios previdenciários (...)” (grifei). (STJ – 6ª Turma - 

AgRg no REsp 1017522/SC. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. J. 

23/11/2010. DJe 17/12/2010).

Por fim, quanto ao termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é 

uníssona em entender que, os benefícios de auxílio-acidente, 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem por termo inicial a data do 

requerimento administrativo, ou de sua cessação – 28/06/2012 – fl. 25.

 Nesse sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito administrativo, o termo 

inicial dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez fixar-se-á na data do requerimento. 

Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg 

no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG (2008/0229903-0). Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010).

 “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365)

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a Requerida a pagar ao Autor o segurado Antonio de Souza 

Pinto (Número do CPF: 205.559.709-49; nome da Mãe: Tereza Leme Pinto; 

endereço do segurado: Rua José de Alencar, nº 950, Bairro Centro, 

Cidade de Colíder-MT; data do início do Benefício-DIB: 28/06/2012 – 

indeferimento do benefício na via administrativa) o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, 

alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado 

pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, 

tornando definitiva a tutela antecipada de fls. 29-33.

 Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 
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43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 83831 Nr: 1193-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDIVINO A. DE SOUZA NETO, 

VLADIMIR ROSSI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, fazer a retirada da Carta Precatória, a ser cumprida na 

Comarca de Cuiabá/MT., objetivando a INTIMAÇÃO do(s) requerido(s) 

residente naquela Comarca, bem como, efetuar o preparo e comprovar a 

sua distribuição nos autos, no prazo de 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 84317 Nr: 1714-34.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREVI-LÍDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE 

PAULA, JONAS ALBERT SCHIMIDT

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 03 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora e da parte 

requerida da referida perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos 

e indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 10 (dez) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC); (2) Expeça-se mandado de intimação da PARTE 

AUTORA para que compareça(m) no local, data e hora designados, 

advertindo-os que deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência 

ao médico perito nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3502-49.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS MARQUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(RE)DESIGNO perícia médica para o DIA 03 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência ao médico perito 

nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90674 Nr: 3505-04.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIRIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(RE)DESIGNO perícia médica para o DIA 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência ao médico perito 

nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90676 Nr: 3507-71.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SENHORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(RE)DESIGNO perícia médica para o DIA 10 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 
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deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência ao médico perito 

nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90957 Nr: 3715-55.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIANE DOS SANTOS VAN-KAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(RE)DESIGNO perícia médica para o DIA 13 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência ao médico perito 

nomeado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 57133 Nr: 1421-35.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENIR BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOTEL PORTO DE GALINHAS RESORT & SPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI, 

MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOS SANTOS NIELSEN 

SEVERO, André Luiz da Silva, NEUMA T. CIELO MÂNICA, Roberta 

Fernandes Quintella

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90229 Nr: 3146-54.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNOLIA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 03 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90520 Nr: 3389-95.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 03 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 3440-09.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO GALDINO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 05 DE MARÇODE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90709 Nr: 3537-09.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZACARIAS BRAZ MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 10 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90740 Nr: 3561-37.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIELE CRISTINA MADEIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 10 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Ju

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90769 Nr: 3579-58.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 12 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Ju

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 3675-73.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES REBELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(re)designo perícia médica para o DIA 17 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

15HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 

nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida 

José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Ju

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates da Silva Mendes

 Cod. Proc.: 59253 Nr: 870-21.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO CANHET SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, 

(RE)DESIGNO perícia médica para o DIA 19 DE MARÇO DE 2015, ÀS 

12HS00MIN., a ser realizada pelo DR. ULISSES ANTÔNIO LEMES DO 

PRADO, nas dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a 

Avenida José Luiz da Silva, nº 309, Setor Norte, Centro).

 Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 162, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para que (1) intime o advogado da parte autora da referida 

perícia, bem como, indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) 

dias ( art. 421, par. 1º, inciso I e II do CPC), via DJE; (2) Expeça-se ofício a 

Procuradoria do INSS, cientificando da perícia designada, bem como, 

indicar Assistentes Técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias ( art. 421, par. 

1º, inciso I e II do CPC), na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, (3) Expeça-se mandado de intimação do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar os documentos pessoais; (4) Dê ciência ao médico perito 

nomeado.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 89268 Nr: 2314-21.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do informado a fl.68, antes de qualquer providencia, CERTIFIQUE-SE 

a Secretaria de Vara quanto ao transcurso in albis do prazo ao 

cumprimento à liminar. Se comprovada a inércia aventada, desde já, nos 

termos do artigo 461, § 4º, do CPC, DETERMINO que o requerido promova 

cumpra a liminar nos exatos termos da decisão de fls.61/61-verso, sob 

pena de incidência de multa no importe de R$ 100,00 (duzentos mil reais) 

por dia de atraso. Se outro cenário, AO AUTOR para se manifestar em 10 

(dez) dias. Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 88266 Nr: 1518-30.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2. CITE-SE a parte executada para efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia em atraso, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, no prazo legal de três (03) dias, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 733, § 1º do CPC e Súmula 309 do STJ).

3. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser 

revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

4. CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 88182 Nr: 1451-65.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto ao cálculo judicial de 

fl.44 no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silência intrepretado como 

concordância.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90042 Nr: 3005-35.2014.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO

 Vistos etc.DESIGNO o dia 07 de Abril de 2015, às 15h30min, para 

inquirição das testemunhas MEGARON TXUCARRAMAE, IRACILDO 

WUARU MUNDURUKU, ATU KAYABI, JOSÉ KAYABI, JUVENILDO KAYABI 

MUNDURUKU e MYAU KAIABY, que deverão ser INTIMADAS.OFICIE-SE ao 

Juízo Deprecante comunicando sobre a designação da 

solenidade.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 66768 Nr: 472-89.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, LUIZ CARLOS 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

VALOR DE R$ 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS), DEVENDO SER 

DEPOSITADA NA CONTA 16.824-6, AGÊNCIA 1272-6, BANCO DO BRASIL, 

ENVIANDO COMPROVANTE PARA SER JUNTADO AOS AUTOS, NÃO 

DEVE SER DEPÓSITO EM ENVELOPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 18223 Nr: 2892-82.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, GUSTAVO AMATO PISSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

VALOR DE R$ 42,00 (QUARENTA E DOIS), DEVENDO SER DEPOSITADA 

NA CONTA 16.824-6, AGÊNCIA 1272-6, BANCO DO BRASIL, ENVIANDO 

COMPROVANTE PARA SER JUNTADO AOS AUTOS, NÃO DEVE SER 

DEPÓSITO EM ENVELOPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 3693-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARINO MARQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ADOLFO VEIGA, 

MARCOS SBOROWSKI POLLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3693-17.2013.811.0046

Código n. 65516

DESPACHO

Vistos etc.

Ante o contido na certidão de fl. 356, determino que se intime a parte 

autora para que comprove nos autos o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do feito, com base no artigo 267, § 1º, do Código de Processo 

Civil-CPC.

 Às providências.

Comodoro - MT, 12 de setembro de 2014.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 841 de 939



 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29079 Nr: 158-22.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO MARQUES DE MENDONÇA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE REINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR

 INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

VALOR DE R$ 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS), DEVENDO SER 

DEPOSITADA NA CONTA 16.824-6, AGÊNCIA 1272-6, BANCO DO BRASIL, 

ENVIANDO COMPROVANTE PARA SER JUNTADO AOS AUTOS, NÃO 

DEVE SER DEPÓSITO EM ENVELOPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 19962 Nr: 1093-67.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSANGELA DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO DE ANDRADE 

KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA, 

MAURO PAULO GALERA MARI

 Vistos etc... I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de 

Cadastro e anote-se na capa dos autos o nome das partes e de seus 

respectivos procuradores, devidamente habilitados. II – Intimem-se as 

partes do retorno dos autos para requerer o que de direito, no prazo legal. 

III – Não havendo manifestação das partes, ao arquivo, com as cautelas 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 69300 Nr: 2509-89.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA, LINDOMAR LUIZ 

CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adimplir o valor da diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$43,00(quarenta e três reas)a ser depositado na c/c 16.824-6, ag. 

1272-6, Banco do Brasil S/A, devendo ser encaminhado o comprovante 

original para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 69301 Nr: 2510-74.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO GUAPORÉ CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adimplir o valor da diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$43,00(quarenta e três reais)a ser depositado na c/c 16.824-6, ag. 

1272-6, Banco do Brasil S/A, devendo ser encaminhado o comprovante 

original para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 3693-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARINO MARQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ADOLFO VEIGA, 

MARCOS SBOROWSKI POLLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO: Vistos etc. Ante o contido na certidão de fl. 356, determino 

que se intime a parte autora para que comprove nos autos o pagamento 

das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção do feito, com base no artigo 267, § 1º, do Código de Processo 

Civil-CPC. Às providências. Comodoro - MT, 12 de setembro de 2014. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39259 Nr: 273-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, ESPÓLIO DE ADUILIO 

SARTORI, NOEMI TERESINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. MARCELO MUCCI 

LOUREIRO DE MELO, PARA QUE RETIRE A CARTA PRECATÓRIA DE 

CITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMARCA DE MARACAJÚ/MS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 61843 Nr: 3711-72.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO 

(ABM AMRO REAL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, DA DECISÃO PROLATADA NOS 

AUTOS... DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL, 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, sendo 

atribuído à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Às fls. 99/103 

foi deferido o pedido de antecipação de tutela, autorizando a parte 

requerente a efetuar o depósito judicial de 12 (doze) parcelas no valor de 

R$ 265,20 (duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Empós, 

às fls. 72/87 a parte requerida interpôs agravo de instrumento (fls. 

118/139) e apresentou sua contestação (fls. 140/221). Em sede de liminar 

(fls. 229/231) a Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deferiu o efeito suspensivo da decisão de fls. 

99/103. A parte requerida requereu a certificação nos autos dos valores 

depositados em Juízo pela parte autora e pleiteou o levantamento dos 

referidos valores para a conta indicada à fl. 234, bem como pugnou pela 

revogação da tutela antecipada. Em seguida, aportou aos autos a 

impugnação à contestação (fls. 282/283). O acórdão de fls. 285/290 deu 

provimento ao recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 557, § 

1º-A, do CPC, cassando a decisão de fls. 99/103 que deferiu o pedido de 

antecipação de tutela. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Antes de sentenciar o presente feito, faz-se mister 

proceder com análise dos autos, visando saneá-lo. Com isso, concluo que 

resta manifesta a desproporção entre o valor atribuído à causa e o 

proveito econômico perseguido, sendo assim, na forma do art. art. 35, VII 

da Loman, determina-se a intimação da autora para correção, com 

observância da diretriz do art. 258 do CPC, corrija o valor da causa, bem 

assim complemente as despesas e custas, afim de que tal reflita o 

proveito econômico consistente no objeto da ação. Com fulcro no art. 259, 

inc. V, do CPC, ressalto que o valor da causa deverá ser o valor contido 

no contrato, ou seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), conforme se 

depreende do contido na exordial. Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 35, VII da Loman combinado com art. 259, do CPC , DETERMINO a 

intimação da parte autora para correção do valor da causa, bem como 

para que complemente o recolhimento das despesas e custas, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. Tendo sido a decisão de 
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fls. 99/103 cassada pelo acórdão de fls. 285/290, resta para a análise o 

pedido de fls. 233/234, razão pela qual determino a Sra. Gestora que 

certifique nos autos a existência e o montante dos depósitos judiciais 

efetuados pela parte autora e expeça-se alvará de levantamento desses 

valores, se houver, em favor do requerido BANCO AYMORE CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO (ABM AMRO REAL S/A).

Realizadas as providências acima descritas, volte-me os autos conclusos 

para sentença. Intime-se e cumpra-se. Comodoro/MT, 18 de agosto de 

2014. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39927 Nr: 945-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENITA TEREZINHA WERNER 

GIORDANI, RANULFO DE AQUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA

 INTIMAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA DA DECISÃO PROLATADA NOS 

AUTOS...

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc. DU PONT DO BRASIL S/A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES 

impugnou o valor da causa da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, aduzindo, em síntese, que o valor que o autor admite ser 

devedor é R$ 70.835,52 (setenta mil oitocentos e trinta e cinco reais, 

cinquenta e dois centavos), sendo este o valor correto a ser atribuído à 

demanda. A decisão de fl. 27, determinou o recolhimento do valor das 

custas processuais no patamar mínimo, referente à impugnação sob pena 

de cancelamento da distribuição. Sendo cumprido à fl. 30. O impugnado 

ofereceu resposta às fls. 31/33. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Versa o presente incidente sobre 

impugnação atribuída à causa nos autos n.º 3141-23.2011.811.00046, 

código n.º 38442. No caso, os critérios para a fixação do valor da causa 

são elencados nos artigos 259 e 260, ambos do Código de Processo Civil, 

sendo na prática, muitas vezes omissos. Lado outro, o art. 261, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil revela que: “Não havendo impugnação, 

presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial”. Em analogia 

ao presente caso, saliento ainda que o Superior Tribunal de Justiça orienta 

no sentido de que, a fixação levará em conta o proveito econômico 

correspondente à coisa.

Compulsando os autos n.º 3141-23.2011.811.0046, código n.º 38442, 

verifico que o valor da causa deverá corresponder ao valor que o autor 

naquele feito admite dever, cujo valor estimado já fora apontado na inicial 

desta impugnação ao valor da causa. Diante do exposto, considerando o 

disposto no art. 259, inc. V e inc. VII, do CPC e a certeza do quantum 

relativo ao pedido, entendo que se chega ao importe total de R$ 70.835,52 

(setenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais, cinquenta e dois centavos), 

repercussão econômica esta, que deve espelhar o valor da causa, neste 

montante fixado com esta decisão. Providencie a parte impugnada a 

complementação das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do processo n.º 3141-23.2011.811.0046, código n.º 

38442.

Custas do incidente pelo impugnado. Translade-se cópia desta decisão 

aos autos n.º 3141-23.2011.811.0046, código n.º 38442.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro, 18 de 

novembro de 2014. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72460 Nr: 123-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fibraplac Painéis de Madeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RIBEIRO PEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título ExtrajudicialAutos:123-52.2015.811.0046Código 

nº72460I. Cite(m)-se o(a,s) devedor(a,es) para, em 03 [três] dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito [CPC,art.652]. II. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito a serem pagos pelo (a,s) 

executado(a,s) [CPC, art. 652-A], por apreciação eqüitativa [CPC, art. 20, 

§4º].III. No caso de integral pagamento do débito acima mencionado, a 

verba honorária será reduzida pela metade [CPC, Art. 652-A, § único. Em 

sendo apresentados Embargos, voltem conclusos para apreciação dos 

mesmos em apenso.XIII. Fica deferido ao oficial de justiça os benefícios 

previstos no art. 172, § 2º, 660 e 662, todos do CPC, se necessário 

for.XIV. Intimações e diligências necessárias.Comodoro/MT, 19 de janeiro 

de 2015. Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68181 Nr: 1624-75.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS NADALINI DA 

SILVA

 Processo nº 1624-75.2014.811.0046

Código nº 68181

Vistos etc.

Em relação ao Ofício nº 17/2015-3ªSec.Cív do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, consigne-se que as informações requisitadas foram 

encaminhadas via malote digital através do Ofício nº 

003/2015/GAB/2ªVara.

Cumpra-se na íntegra a decisão proferida em fls. 165-167vº.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Comodoro/MT, 19 de janeiro de 2015.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64364 Nr: 2537-91.2013.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASR, LRJ, LSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário e Partilha

Processo nº 2537-91.2014.811.0046

Código nº 64364

Citem-se a Fazenda Pública Federal, Fazenda Pública Estadual e Município 

de Comodoro.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Comodoro/MT, 19 de janeiro de 2015.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69426 Nr: 2597-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COMODORO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES PERES, 
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rodrigo santos de carvalho

 Posto isso, e sem maiores delongas, confirmo a medida liminar deferida 

em fls.76-78, diante do cumprimento voluntário excluo a multa 

anteriormente fixada, julgando desde já PROCEDENTE o pedido inicial, 

OBRIGANDO O MUNICÍPIO DE COMODORO/MT E O ESTADO DE MATO 

GROSSO REALIZAREM, URGENTEMENTE, CIRURGIA OFTÁLMICA 

CORRETIVA NA REQUERENTE DANIELLI SOUZA E SILVA, efetuando o 

pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares em caso de 

atendimento na rede privada, de forma a solucionar o problema de saúde 

da mesma, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 269, inc. I, do CPC.Isento os reclamados de custas, nos termos do 

art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº7.603/2001.Após o transcurso do prazo do 

recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio 

TJMT em reexame necessário, nos termos do art. 475, inc. I, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro/MT, 19 de 

janeiro de 2015.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 2743-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON LUIS BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE REINER PEREIRA 

GIONÉDIS, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt, 

MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO

 Diante do exposto, CONSTITUO o título executivo judicial em desfavor do 

Embargante, na forma do artigo 1.102c, §3º do Código de Processo Civil, 

no valor de R$202.757,95 [Duzentos e dois mil reais e setecentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos], que deverão ser 

corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento [05-10-2006] e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

[24-11-2011].RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Diante da sucumbência, caberá ao Embargante 

com as custas e despesas processuais. Arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 10.000,00, diante do tempo despendido e do trabalho 

desenvolvido (art. 20, § 3º, c, CPC). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se. Diligências necessárias.Comodoro/MT, 19 de 

janeiro de 2015. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40440 Nr: 1453-89.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PADOVANI, FÁBIO JOSÉ 

PADOVANI, ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO PADOVANI

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo nº 1453-89.2012.811.0046

Código nº 40440

Publicada a sentença, o juiz somente pode alterá-la nas hipóteses do 

art.463, I do CPC.

Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

 I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, remetam-se os autos para o egrégio Tribunal de 

Justiça.

Intimem-se.

Comodoro/MT, 19 de janeiro de 2015.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

Estado de Mato Grosso

 Poder Judiciário

 Comarca de Jaciara

 Diretoria do Foro

  

Portaria nº 006/15/DF

  

O Excelentíssimo Senhor Doutor Angelo Judai Júnior, Juiz de Direito Diretor 

do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, 

etc.

  

Considerando: o requerimento do Servidor Victor Coimbra de Souza – 

Analista Judiciário Efetivo desta Comarca, matrícula nº 12.500, protocolado 

sob nº A40283, em 12.01.15,

  

Resolve:

  

Art. 1º - Designar a Servidora Sílvia Garbelini Serafin – Analista Judiciário 

Efetiva desta Comarca, matrícula nº 8459, para exercer a função de 

Gestora Judiciário Substituta em Substituição Legal na 1ª Vara desta 

Comarca, no dia 19 de janeiro do corrente ano.

  

Art. 2º - Ciência aos Servidores.

  

Publique-se e Registre-se.

  

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

  

Jaciara/MT, em 13 de janeiro de 2015.

  

Angelo Judai Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60323 Nr: 3432-29.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 (41898-603323)

 Certifico e dou fé que, fora designado para o dia 25/02/2015 às 

17:00h30min horas audiência de conciliação, no Edifício do Fórum local 

perante a sala do Centro Judiciário de Solução de conflitos e cidadania de 

Jaciara-MT (CEJUSC). Assim Convido as partes a compareceram perante 

o CEJUSC-JACIARA para participar da sessão de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59487 Nr: 3076-34.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ, UNIMED RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ahyrton Lourenço Neto, 

Daniel Antônio Costa Santos, Mauro Cezar Abati, PAULO SÉRGIO 

CIRILO, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA

 (41933-59487)

 Certifico e dou fé que, fora designado para o dia 18/02/2015 às 16:00h 
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horas audiência de conciliação, no Edifício do Fórum local perante a sala 

do Centro Judiciário de Solução de conflitos e cidadania de Jaciara-MT 

(CEJUSC). Assim Convido as partes a compareceram perante o 

CEJUSC-JACIARA para participar da sessão de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 793 Nr: 45-36.1996.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, Maria Agda Silveira Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdijan Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho, ELIZETE MORALES BEZERRA, MILENE DOS REIS MAIA

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 53526 Nr: 2065-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação ao advogado 

do autor via DJE para providenciar o depósito da diligencia do Oficial de 

Justiça a fim de citação, Penhora e Avaliação é no valor de R$ 

40,00(quarenta reais) que deverá ser depositado na Conta da Central de 

Mandados nº 17.819-5, ag. 0854-0 Jaciara-MT, CNPJ do Fórum 

00.109.143/0001-36, para a referida diligência acima citada, em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 19 de janeiro de 2015.

 Isaias Borges de Rezende Sobrinho

 Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61174 Nr: 3788-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANAEL DAVID DE REZENDE, Alex Borges 

de Rezende, EDICLEIA APARECIDA FERMIANO REZENDE, CLENIA 

BORGES DE REZENDE, ZENILDA BORGES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI, SUHAILA 

MAHMUD AHMAD BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial formulado pelo ESPÓLIO DE ANAEL 

DAVID DE REZENDE para venda de gado, sendo 100 (cem) vacas e 50 

(cinquenta) bezerros de sobre ano (20 fêmeas e 30 machos)], constante 

do acervo do inventário que tramita no Cartório Extrajudicial desta 

Comarca.

Com a inicial, foram juntados documentos que comprovam a relação de 

parentesco dos requerentes com o falecido, cópia do inventário 

extrajudicial e guias do ITCD.

Determinada a emenda da inicial, os requerentes interpuseram embargos 

de declaração, os quais foram acolhidos para sanar o ponto contraditório 

na r. decisão embargada.

Com vista dos autos, o Ministério Público entendeu desnecessária a sua 

intervenção, ao argumento de que os proponentes da demanda são 

maiores e capazes.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos verifico que os requerentes pretendem a venda de 

bens semoventes consistentes em 100 (cem) vacas e 50 (cinquenta) 

bezerros de sobre ano (sendo 20 fêmeas e 30 machos), constante do 

acervo hereditário do inventário que tramita no Cartório Extrajudicial desta 

Comarca.

Inobstante a pretendida alienação antes da partilha, verifico a viabilidade 

de deferimento do pedido, pois não havendo oposição de qualquer 

herdeiro, não é razoável ter que aguardar o fim do inventário para a 

referida transação.

Ademais, alguns aspectos devem ser considerados.

Em primeiro lugar, há que se ressaltar que o dinheiro da venda dos 

semoventes se destina à quitação dos tributos parcelados e das 

despesas que o inventário acarreta para a partilha dos bens.

 Além disso, a autorização pretendida se justifica para a continuidade da 

atividade pecuária da família, eis que o contrário pode acarretar 

perecimento dos semoventes e diversos prejuízos às partes caso não 

sejam rapidamente negociados.

Com isso, tenho que a expedição de alvará para alienação dos bovinos, 

desde que recolhidos os tributos devidos, não ocasionará nenhum 

prejuízo ao processo ou ao erário.

Assim, juntadas as negativas e recolhidos os tributos, entendo possível a 

venda do gado, porquanto diante de pessoas capazes, que aquiescem 

com o pedido, conforme consta nos autos do processo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, a fim de autorizar a venda do 

gado 100 (cem) vacas e 50 (cinquenta) bezerros de sobre ano (sendo 20 

fêmeas e 30 machos)], constante do acervo do inventário que tramita no 

Cartório Extrajudicial desta Comarca. Expeça-se o competente alvará 

judicial.

Após a efetivação da transação de venda, deverão os requerentes 

comprovar o recolhimento dos tributos, acaso devidos, nos termos da Lei 

nº 7.850/2002, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após as providências supra determinadas e intimadas as partes, se nada 

for requerido, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

em seguida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 53975 Nr: 2472-10.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SOUZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/02/2015, às 13h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

conforme preconiza o art. 400, do Código de Processo Penal.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 57405 Nr: 1648-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/11/2014, às 15h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 57405 Nr: 1648-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Visto etc.

Ante o contido na certidão de fls. 88, cancelo a audiência anteriormente 

designada, redesignando-a para o dia 12/ 02 /2015 às 13:30 horas, 

oportunidade em que será tomada a declaração do ofendido, a inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como eventuais 

esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório do acusado, tudo de acordo com a nova 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do i. Defensor Público.

Notifique-se o MP.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de outubro de 2014.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 56450 Nr: 832-35.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MATOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/02/2015, às 15h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

conforme preconiza o art. 400, do Código de Processo Penal.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 51231 Nr: 3131-53.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES SANTOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu 

Aristides Santos da Conceição com relação ao delito descrito no artigo 16 

da lei 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII do CPP.Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios.PRIC.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 59730 Nr: 2276-16.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armônica Junklaus Ferro, Aylton Junklaus 

Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari, Mauro 

Paulo Galera Mari

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que a sessão de conciliação mediada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca restou infrutífera ante 

a ausência da parte Executada, devolvo os autos para Secretaria para 

expedição de mandado de citação da parte Executada, haja vista o 

depósito para a diligência realizado pelo Exequente à fl.66.

 Com a juntada da certidão pelo oficial de justiça, intime-se o Exequente 

para manifestar-se no prazo de 10(dez), requerendo o que de direito.

Cumpra-se, intimem-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37423 Nr: 1590-29.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSS, LGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de expedição de alvará de soltura pugnado pelo réu 

Ladicey Silvério, ante a informação do diretor da Cadeia Pública da 

Comarca de Nova Xavantina/MT de que não liberará o réu sem a o referido 

alvará.

O representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao 

pedido, conforme manifestação de fl. 161.

Destarte, a fim de evitar a manutenção da prisão ilegal do acusado, 

determino a expedição do Alvará de Soltura para o dia 23 de janeiro de 

2015.
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Ademais, cumpra-se, com urgência, o determinado em decisão de fl. 122, 

sob pena de extinção da demanda.

Ante a urgência que o caso requer, sirva a cópia desta decisão como 

Alvará de Soltura.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16379 Nr: 2015-32.2005.811.0018

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberson Reinaldo Mariano, Fabiano Pedro da 

Silva, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira

 Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, consubstanciada 

pela denúncia, para CONDENAR o Acusado Roberson Reginaldo Mariano, 

já qualificado nos autos, nas penas do artigo 28, da lei 11.343/06 e 

ABSOLVER o acusado Fabiano Pedro da Silva, com fundamento no art. 

386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado Sidnei dos Santos por ausência de 

provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.Tendo em vista a 

quantidade de entorpecentes, bem como o acusado ter sido encontrado 

em uma festa com entorpecentes no bolso, condeno o acusado a 04 

(quatro) meses de prestação de serviços a comunidade.Deixo de 

condenar o Acusado nas custas, tendo em vista sua condição 

econômica.Intime-se o Acusado, pessoalmente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o disposto no item 7.14.2 da CNGC/MT. Intime-se a 

nobre Representante do Ministério Público, nos termos do art. 390 do 

Código de Processo Penal, e a ilustre Defensora Pública e o réu 

pessoalmente. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia de 

execução, lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Após, tornem os autos conclusos para reconhecimento da 

prescrição, caso não haja apelação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 1149 Nr: 10-81.1998.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL MOTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira

 Vistos, etc...

Designo sessão para julgamento dos acusados pelo Tribunal Popular do 

Júri, a realizar-se no dia 14 de abril de 2015, com início às 08h00min, na 

Semana Nacional do Tribunal do Júri, nos termos do Ofício Circular nº 

885/2014-DOF-id.

Notifiquem-se os réus, seus Defensores e o ilustre Representante do 

Ministério Público e intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, para serem ouvidas em plenário.

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 17249 Nr: 2846-80.2005.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva

 Vistos, etc...

Designo sessão para julgamento dos acusados pelo Tribunal Popular do 

Júri, a realizar-se no dia 13 de abril de 2015, com início às 08h00min, na 

Semana Nacional do Tribunal do júri, nos termos do Ofício Circular nº 

885/2014-DOF-id.

Notifiquem-se os réus, seus Defensores e o ilustre Representante do 

Ministério Público e intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, para serem ouvidas em plenário.

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19982 Nr: 4333-51.2006.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militão Correia Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira

 Vistos, etc...

Designo sessão para julgamento dos acusados pelo Tribunal Popular do 

Júri, a realizar-se no dia 13 de abril de 2015, com início às 08h00min, na 

Semana Nacional do Tribunal do júri, nos termos do Ofício Circular nº 

885/2014-DOF-id.

Notifiquem-se os réus, seus Defensores e o ilustre Representante do 

Ministério Público e intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, para serem ouvidas em plenário.

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 16756 Nr: 2380-86.2005.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aparecido Coelho, Kleber Eduardo 

Sacano Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira

 Vistos, etc...

Designo sessão para julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri, 

a realizar-se no dia 16 de abril de 2015, com início às 08h00min, na 

Semana Nacional do Tribunal do Júri, nos termos do Ofício Circular nº 

885/2014-DOF-id.

Notifiquem-se o réu, seu Defensor e o ilustre Representante do Ministério 

Público e intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

para serem ouvidas em plenário.

Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Juína

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 80507 Nr: 5067-39.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se demanda, ajuizada por intermédio da defensoria pública em que 

a parte executada, mesmo citada, não compareceu aos autos.

Em razão da ausência de defensor público na comarca, objetivando 

nomear advogado dativo, este juízo determinou a intimação da autora para 

comparecer no fórum.

 Contudo, o pólo ativo não foi encontrado no endereço constante nos 

autos (fl. 46).

A advogada anteriormente nomeada pediu a realização de diligências 

judiciais para localizar a própria parte demandante.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 A realidade acima relatada demonstra claramente que a autora não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito, pois alterou seu endereço e 

não informou onde está morando, o que pode gerar até a incompetência 

material desse juízo.

 Diante disso, reconheço a ausência superveniente de interesse de agir e, 

nos moldes do art. 267, VI do CPC, extingo o processo.

 Sem custas.

Tendo em vista que foi nomeada advogada dativa e que a mesma 

protocolou duas petições, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de seus honorários advocatícios, que fixo em ½ URH (tabela 

OAB/MT).

Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e 

arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 584-24.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TELCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, QUITÉRIA ROSA DA 

SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Nos termos do art. 1.181 do CPC, determino a citação do interditando e 

intimação das partes para comparecerem na audiência de oitiva e exame 

pessoal, que designo para o dia 14/048/2015, às 15h 30min.

 Consigne-se no mandado que o interditando poderá impugnar o pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da audiência designada, podendo 

também constituir advogado.

 Intimem-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 4506-73.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDEIR DE LIMA, vulgo "DECA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO REEDUCANDO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO 

À FL. 116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92697 Nr: 811-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO 

À FL. 494.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87147 Nr: 6907-50.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio Gazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO 

À FL. 95.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 001/2015 - CA

  

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

  

R E S O L V E:

 

RETIFICAR a portaria nº 101/2014-CA, datada de 26/11/14, que designou 

a servidora LILIANE MARTINS MACIEL MACHADO, Analista Judiciário, 

matrícula 9513, para exercer a função de Gestora Judiciário da Secretaria 

da 1ª Vara, onde se lê no período de 22/12/14 a 02/02/15, lê-se nos dias 

22 e 23/12/14 quando a titular estará usufruindo compensatórias e 

no período de 25/12/14 a 02/02/15 quando a titular estará 

usufruindo férias.

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

  

Mirassol D’ Oeste, 07 de janeiro de 2.015.

  

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29425 Nr: 78-03.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.Martins Oliveira -ME, Wilson Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurema de Lima Tavares - EPP, Banco 

Mercantil do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite, SEBASTIÃO M PINTO FILHO

 intimar o advogado do requerido Banco Mercantil do Brasil, para que 

efetue o pagamento do débito executado no valor de R$ 23.762.47, no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de 10% ou oferecer 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 4667-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Globoaves São Paulo Agroavicola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Vera Lucia Caetano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito, Edineia 

Santos Dias
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora a efetuar o depósito na importância de 

R$ 100.00 ( cem reais), referente à locomoção do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação e demais atos , no prazo de 05 

(cinco) dias,, informo que poderá ser efetuado depósito na conta bancária 

da Central de Mandado, sob nº 17.345-2, Agência 1320-X, Banco do Brasil 

S/A, CNJP Nº 97435465/0001-07 e após encaminhar o comprovante de 

depósito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 226566 Nr: 5138-44.2014.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Lacerda, Marcos dos Santos 

Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira

 do Advogado de defesa dos acusados do r. despacho de fls. 50 abaixo 

transcrito, bem como para comparecer na audiência de Instrução 

designada para o dia 02 de Abril de 2015, às 16h30min nos autos de carta 

precatória oriunda da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, extraida 

dos dos Autos de Origem nº 860-71.2014.811.0052 - Cód: 34013. 

DECISÃO CP. nº : (Cód. 226566).Vistos, etc.1. Designo o DIA 02/04/2015, 

para realização do ato deprecado, qual seja, a oitiva das testemunhas do 

Juízo SILVANA SOUZA LUIZ, VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO e LETÍCIA 

FERREIRA DOS SANTOS, cujo horário será às 16h30min, competido a 

escrivania efetuar os atos e diligências necessárias para a sua profícua 

realização.2.Expeça-se ofício ao Juízo deprecante informando-o sobre a 

audiência ora designada, bem como sobre os dados da presente carta 

precatória observando o que preconiza a CNGC.3. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste-MT, 29/12/2014.Fernando da Fonsêca MeloJuiz Titular.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 221106 Nr: 3726-78.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Golmini Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira

 do Advogado de defesa do reeducando do r. despacho de fls. 59 abaixo 

transcrito, bem como para comparecer na audiência Admonitória do 

reeducando designada para o dia 12/03/2015, às 17h30min. 

DECISÃOProcesso nº : (cód. 221106).Vistos, etc.1.DESIGNO o dia 

12/03/2015 para realização de audiência admonitória, precisamente às 

17h30min.2. Ciência ao MP e a Defesa.3. Intime-se o 

recuperando.4.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 15/12/2014.Fernando da 

Fonsêca MeloJuiz Titular

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170750 Nr: 3905-80.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleberson Carvalho Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva

 da Procuradora da parte autora do r. despacho de fls. 105/105, a qual 

esta disponível para consulta no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 19/05/2015, às 09h20min, para a realização do Exame 

Pericial na parte autora a ser realizada pela perita Drª. Iara Pascolat 

Coradini - CRM 2653-MT, no Edíficio do Forum desta Cidade e Comarca, na 

mesma oportunidade deverá se manifestar sobre a proposta de 

honorários proposto pela Médica Perita, Drª. Iara Pascolat Coradini- CRM 

2653 - MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170750 Nr: 3905-80.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleberson Carvalho Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva

 do Procurador da parte requerida do r. despacho de fls. 105/105, a qual 

esta disponível para consulta no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 19/05/2015, às 09h20min, para a realização do Exame 

Pericial na parte autora a ser realizada pela perita Drª. Iara Pascolat 

Coradini - CRM 2653-MT, no Edíficio do Forum desta Cidade e Comarca, na 

mesma oportunidade deverá se manifestar sobre a proposta de 

honorários proposto pela Médica Perita, Drª. Iara Pascolat Coradini- CRM 

2653 - MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 203231 Nr: 604-57.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL

 Vistos, etc. Defiro o pleito de folhas 149/150. Designo o dia 12/03/2015, 

às 14h, para a realização da audiência de instrução. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 170556 Nr: 3843-40.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi, 

MARCEL DE SÁ PEREIRA

 dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 154/154 verso, a qual 

esta disponível para consulta no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 19/05/2015, às 09h30min, para a realização do Exame 

Pericial na parte autora a ser realizada pela perita Drª. Iara Pascolat 

Coradini - CRM 2653-MT, no Edíficio do Forum desta Cidade e Comarca, na 

mesma oportunidade deverão se manifestar sobre a proposta de 

honorários proposto pela Médica Perita, Drª. Iara Pascolat Coradini- CRM 

2653 - MT, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Edital

 EDITAL N.° 1/2015/DF/NM

  

A Excelentíssima Senhora Doutora MYRIAN PAVAN SCHENKEL, Juíza de 

Direito e Diretora em Substituição Legal do Fórum da Comarca de Nova 

Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

  

CONSIDERANDO o Edital Nº 13/2014/DF/NM, que tornou pública a abertura 

do V Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiários de Nível 

Superior do curso de Direito na Comarca de Nova Mutum/MT, autos n. 

4181-12.2014.811.0086;

  

CONSIDERANDO a suspensão do expediente externo na Comarca de 

Nova Mutum no período de 12 a 16.1.2015 nos termos das Portarias N. 2, 3 

e 5/2015/DF/NM;
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RESOLVE:

  

Art 1.º PRORROGAR o período de inscrições para o V Processo Seletivo 

para o Recrutamento de Estagiários de Nível Superior do curso de Direito 

nesta Comarca, até 23.1.2015.

  

Publique-se.

  

Nova Mutum, 19 de janeiro de 2015.

  

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79968 Nr: 3113-27.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues, Vinicius 

Vargas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Santa Rita do Trivelato - MT

 Intimar a parte autora na pessoa de seu procurador para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 81828 Nr: 26-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal,

Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA DEFINITIVA CUMULADA COM PEDIDO 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO da criança S. E. M. S. ajuizada por 

Carlos Guilherme Fernandes da Silva em face de Emili Cristina Matos 

Pedrozo.

Diante das peculiaridades do caso, e considerando que as informações 

constantes nos autos são apenas narradas pela parte requerente, e ante 

a ausência de maiores respaldos para o deferimento da medida, vislumbro 

a necessidade de audiência de justificação para análise do pedido liminar 

para o DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 17H30MIN.

 Indefiro o pedido do item 2 da fl. 26, uma vez que cabe à parte 

interessada empreender diligências no sentido de localizar e informar aos 

autos o atual paradeiro da parte requerida. Portanto, intime-se o 

requerente para que traga aos autos o atual endereço da requerida, no 

prazo de quinze dias.

Sem prejuízo, CITE-SE a requerida para comparecer à audiência e para, 

querendo, apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se as partes e seus respectivos patronos sobre a audiência 

acima designada, sendo desnecessária a intimação do nobre Promotor de 

Justiça ante o teor de seu parecer de fl. 81 pela desnecessidade de sua 

intervenção no feito antes da contestação pela parte requerida, em que 

pese se tratar de interesse de menor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79694 Nr: 2805-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thercilio Felix Zen (Espolio), Elydia Terezinha Zen, Paulo 

André Zen, Renato Zen, Elydia Terezinha Zen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agencia de Assis - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco, 

Marcos Campos Dias Payão (PAYÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 Intimar a parte autora na pessoa do seu procurador para querendo, 

apresentar impugnação à contestação de fls. 243/277, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79861 Nr: 3009-35.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Falco Palharini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini, Roberta Wobeto 

Baraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: -, Luciano Boabaid Bertazzo 

(ML GOMES), Sem adv.

 INTIMAÇÃO do requerente através dos advogados, para querendo, 

Impugnar a Contestação de fls. 34/50, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79027 Nr: 2250-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Joel de Almeida Meira ("Edinho"), 

Roberto Paulo Dumont

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tonhá Galvão, 

Ediney Domingues Barros, Jatabairu Francisco Nunes

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO os acusados EDSON JOEL DE, ALMEIDA MEIRA, brasileiro, 

casado, autônomo, natural de Jangada/MT, nascido em 12/06/1968, filho 

de ELEZITO DA COSTA MEIRA e MELlTA DE ALMEIDA MEIRA, residente e 

domiciliado na Rua João Ponce de Arruda, n°. 623, Centro, Jangada/MT, e 

ROBERTO PAULO DUMONT, brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 16/04/1975, filho de ROSA FERNANDES DUMONT e 

ANTONIO SATURNINO SANTANA PEREIRA, residente e domiciliado no 

SITIO ORUMBAMA, BR 364, sentido Rondonópolis, Cuiabá/MT, como 

incursos nas penas dos artigos 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74450 Nr: 2978-49.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Lourdes Maurina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Barreto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, devidos a partir do requerimento administrativo, 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010, devendo o réu comprovar a inclusão do benefício no prazo de 

60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), caso injustificadamente não cumpra a 

determinação judicial, como determina o artigo 461, §4º, do Código de 

Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 8°, §1°, da Lei 8.620/93.Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 
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Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do artigo 475 do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74857 Nr: 3392-47.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zoroastro Ribeiro Castro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S

 Vistos.

Ante a manifestação de fls. 79/80, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 dias, providenciar os documentos necessários à implantação 

do benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Após, 

encaminhem-se os autos à Procuradoria Federal.

Ademais, verifico que o feito deve ser saneado, independentemente de 

realização de audiência preliminar ante o fato de que os Procuradores da 

requerida geralmente não transigem sobre o direito em questão.

Não existem preliminares a serem analisadas, de modo que declaro 

SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

29/04/2015, às 16:00.

Defiro, ainda, a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal das partes eventualmente requeridas pelas partes.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação das partes, observado o disposto artigo 

407 do Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes pessoalmente, caso haja requerimento de seu 

depoimento pessoal, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, bem como seus patronos.

Por fim, intime-se o perito nomeado, conforme determinado às fls. 42/43.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 497,06 (quatrocentos e noventa e sete 

reais e seis centavos), observado o disposto no artigo 28 e tabela II do 

anexo da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, os 

quais serão custeados pela Justiça Federal e revertidos em favor do 

perito, nos termos da referida resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 1834-74.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos 

termos artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34742 Nr: 1071-49.2007.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOMAQ Construtora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO DIREITO DE SERVIDÃO 

DE PASSAGEM referente à estrada que dá acesso a sua propriedade, 

conforme descrito na inicial e da escritura de fls. 63, confirmando a liminar 

concedida às fls. 73.Custas e honorários advocatícios pelo requerido, 

estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 20, § 4, 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 2368-18.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo 

PROCEDENTE em parte os pedidos, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 269, I, do Código de Processo Civil apenas para DECLARAR a 

abusividade da cláusula contratual que cobra a tarifa de abertura de 

crédito e, por consequência, CONDENAR o requerido a devolução do 

referido valor, acrescido de juros e correção a contar da citação.Nos 

termos do artigo 21 do CPC, condeno a requerida ao pagamento 

correspondente a 30% das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, enquanto o requerente arcará com os outros 70%, 

consignando que o não pagamento das custas processuais no prazo de 

10 (dez) dias implicará na inscrição do débito na dívida ativa da Fazenda 

Estadual bem como em anotação no Cartório Distribuidor desta 

Comarca.Fixo os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), de 

conformidade com o § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil, 

devendo ser suportados pelas partes no percentual delineado acima. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 3829-25.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdMT, RJdMT, ERdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum, Sem adv.

 Assim, JULGO procedente o pedido de exoneração de alimentos devidos 

pelo requerente face ao requerido RAFAEL, com fundamento no artigo 

269, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo extinto o 

processo.Sem prejuízo, no que refere-se aos demais pedidos, não 

havendo questões preliminares lançadas pela parte requerida, estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO.FIXO COMO PONTO CONTROVERTIDO a 

demonstração da necessidade-possibilidade da minoração dos alimentos 

devidos a menor A.C.M.T.Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/03/2015 às 15:00.Defiro, ainda, a produção de prova 

documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes eventualmente 

requeridas pelas partes. Intimem-se as testemunhas arroladas 

tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação das 

partes, observado o disposto artigo 407 do Código de Processo 
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Civil.Ainda, intimem-se as partes pessoalmente, bem como seus patronos, 

constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor.Notifique-se o representante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 2513-74.2012.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Alimentos JJ Ltda Me (Mercado São João)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZ / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv.

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para DETERMINAR 

que a Autoridade Coatora retire o valor do débito cobrado indevidamente 

na nota fiscal de n. 21919, constante na conta corrente do impetrante, 

ABSTENDO-SE, ainda, de inscrever o nome do contribuinte em dívida ativa 

e, por consequência, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.Torno 

definitiva a liminar concedida às fls. 30/31.Custas na forma da lei.Sem 

condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da lei n.º 

12.016/2009.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por força do 

artigo 14, § 1º, da lei n.º 12.016/2009.Comunique-se de imediato a 

autoridade coatora o teor da sentença.Notifique-se o representante do 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51647 Nr: 2677-73.2011.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marildes Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCO Cabelereiros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR efetuado o 

pagamento da dívida no valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro 

reais) devido a requerida e, por conseguinte, declarar extintas as 

obrigações civis delas decorrentes. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 

788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).Expeçam-se ofícios ao SERASA 

e ao SCPC para cancelar, imediatamente, as restrições inseridas pela 

requerida em face da requerente MARILDES BATISTA. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52562 Nr: 113-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil, para DETERMINAR a exibição dos documentos descritos na 

inicial.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios em favor das partes requeridas no importe de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais), com fulcro no artigo 20, §4º, do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50, por 

ser ele beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 109-50.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aliatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A. (Antigo 

FINASA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulleverson Silva Quinteiro de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

observado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46753 Nr: 2176-56.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Erotildes Almeida Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella, Onofre 

Roncato

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Neves Costa, Ricardo 

Neves Costa

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

observado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48692 Nr: 18-91.2011.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A. (Antigo FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes, Mariana Cristina Correa de Andrade, Milken Jaqueline 

Cenerini, Silmara Ruiz Matsura

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 269, I, do Código de 

Processo Civil, para CONSOLIDAR a posse do bem objeto contrato de n. 

3688739430 em favor do requerente, tornando definitiva a liminar de fls. 

28.Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados 

em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 12 

da Lei 1.060/50.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de est i lo .Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 77119 Nr: 702-11.2014.811.0086
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicio Gabriel Seibel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ines Roweder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela R. Del Ciel

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR a requerida a prestar as contas pleiteadas pelos requeridos, 

no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de não lhe ser lícito 

impugnar as que a requerente apresentar, nos termos do artigo 915. §2º, 

do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela 

requerida, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil.Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 1451-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Ribeiro Therezan, Osvaldo Fernando Therezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - M T, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR a requerida a prestar as contas pleiteadas pelos requeridos, 

no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de não lhe ser lícito 

impugnar as que a requerente apresentar, nos termos do artigo 915. §2º, 

do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela 

requerida, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil.Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 1871-04.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solag Sol e Lua Aviação Agricola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziela Filipetto Bouchardet

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv.

 Vistos.

Recebo os embargos monitórios, processando-se pelo procedimento 

ordinário, consoante o disposto no artigo 1.102-C, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte autora, doravante embargado, quanto aos termos dos 

embargos monitórios, cientificando-a de que dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação, bem como de que, não 

sendo impugnado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo embargante (arts. 1102-C, §2º c/c 285, 319 e 297, 

do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54146 Nr: 1633-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maristela Borsato Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 269, I, do Código de 

Processo para CONSOLIDAR a posse e a propriedade plena do bem em 

favor do requerente, Civil, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 

23/24.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, na forma do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31904 Nr: 1806-19.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamir Artuzo, Valdomiro Kraschuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Muhammad Jaber

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, impulsiono 

estes autos para intimar os réus na pessoa de seu(s) patrono(s)para 

apresentar Memoriais Finais, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38482 Nr: 1505-04.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Nova 

Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Almeida Amorim, 

Benedito Rosário Alves da Cunha

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade do acusado ADRIANO 

CAMPOS DA SILVA em relação ao crime previsto no artigo 155, §4º, inciso 

I, do Código Penal.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51052 Nr: 2090-51.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Clei de Oliveira ("neguinho")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv.

 Ante o exposto, ABSOLVO o acusado RONI CLEI DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, 

incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do 

Código de Processo Penal.V - DISPOSIÇÕES FINAIS:Isento o condenado 

do pagamento das custas e despesas processuais diante da concluída 

pobreza, situação que pode ser auferida do fato de ter sido defendido 

através da Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41179 Nr: 232-29.2004.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO 

ROBERTO LEAL, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso 

IV, primeira figura, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, primeira parte, 

todos do Código Penal.Notifique-se o representante do Ministério 

Público.Intimem-seSem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24974 Nr: 30-62.1998.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José Gadani, Heitor Gadani Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO 

ROBERTO LEAL, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso 

IV, primeira figura, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, primeira parte, 

todos do Código Penal.Notifique-se o representante do Ministério 

Público.Intimem-seSem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 3464-39.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com fundamento 

no artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado 

SIDINETO AMADO DE ALMEIDA vulgo “Cido ou Cidi”, brasileiro, solteiro, 

serviços gerais, nascido em 13/09/1974, natural de Rosário Oeste/MT, 

filho de Sabino Fortunato de Almeida e Maildes Francisca de Almeida, 

residente e domiciliado na Rua Boa Vista, n°. 545, bairro Nossa Senhora 

Aparecida, Rosário Oeste/MT, da imputação do crime previsto no artigo 

217-A do Código Penal Brasileiro.Após certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gustavo Chiminazzo de Faria

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 33-49.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DE JESUS MENDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. De outro norte, INDEFIRO o pedido 

de tutela antecipada, pois ausente o requisito da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, uma vez que necessário um mínimo de 

dilação probatória para se aferir tal fato.

2. Como de regra o INSS não tem hábito ou regra de transacionar, nem 

comparecendo às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual.

 3. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 9 

de junho de 2015, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

4. Cite-se e intimem-se o réu, para comparecer à audiência e apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 297), ficando o réu 

ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 319).

 5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gustavo Chiminazzo de Faria

 Cod. Proc.: 68379 Nr: 38-71.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. De outro norte, INDEFIRO o pedido 

de tutela antecipada, pois ausente o requisito da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, uma vez que necessário um mínimo de 

dilação probatória para se aferir tal fato.

2. Como de regra o INSS não tem hábito ou regra de transacionar, nem 

comparecendo às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual.

 3. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 9 

de junho de 2015, às 13h40min (horário oficial de Mato Grosso).

4. Cite-se e intimem-se o réu, para comparecer à audiência e apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 297), ficando o réu 

ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 319).

 5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gustavo Chiminazzo de Faria

 Cod. Proc.: 68384 Nr: 43-93.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. De outro norte, INDEFIRO o pedido 

de tutela antecipada, pois ausente o requisito da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação, uma vez que necessário um mínimo de 

dilação probatória para se aferir tal fato.

2. Como de regra o INSS não tem hábito ou regra de transacionar, nem 

comparecendo às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual.

 3. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 9 

de junho de 2015, às 14h420min (horário oficial de Mato Grosso).

4. Cite-se e intimem-se o réu, para comparecer à audiência e apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 297), ficando o réu 

ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 319).

 5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gustavo Chiminazzo de Faria

 Cod. Proc.: 68390 Nr: 49-03.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PEREIRA DE MIRANDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, ante a ausência de prova 

pré-constituída da incapacidade total e permanente (CPC, art. 273). 2. 

Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita. Cite-se o réu para, 

no prazo legal, apresentar resposta, consignando-se no mandado que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor na inicial (CPC, artigos 285 e 319).3. 

DETERMINO, após a juntada da contestação, a realização de Perícia e 

nomeio perito na pessoa do Dr. Adelmo Ferreira Barros, que atende no 

Hospital Municipal de Nova Xavantina-MT, o qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da 

nomeação (devendo constar do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 

146 e 147 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados neste ato 

pelo juízo e, nas respectivas oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, 

inicial e contestação –, bem como para que promova o agendamento, 

desde logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se 

efetuará(ão), ciente de que o(s) trabalho(s) exigido(s) deverá(ão) ser(em) 

realizado(s) com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias à 

realização da audiência designada, e que, o laudo pericial deverá ser 

entregue em cartório pelo menos vinte (20) dias antes da referida 

audiência. Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta 

centavos), limite máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 

de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal.4. Entregue o laudo, 

manifestem-se as partes em cinco dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários.5. 

Intimem-se as partes da data da perícia e para, no prazo de 05 dias, 

formularem quesitos e indicarem Assistentes Técnicos, querendo.6. (...) 8. 

ATENÇÃO aos quesitos formulados pelas partes. Ressalto, que, os 

quesitos da autora encontram-se na exordial.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gustavo Chiminazzo de Faria

 Cod. Proc.: 68536 Nr: 143-48.2015.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aprecio o pedido de busca e apreensão, dispensando o relatório, pois 

não é elemento obrigatório na espécie.

O pedido antecipatório deve ser indeferido, pois não há provas de que o 

infante esteja em situação de risco, conforme alegado na inicial.

Pelo contrário disso, colhe-se que o ano de 2014, ele esteve na 

companhia do genitor, diante de documento escolar juntado aos autos e 

que atualmente está morando com a requerida, genitora do mesmo, na 

cidade de Primavera do Leste.

O contato com ambos os pais é fundamental e a alegação de que a 

criança pretende ficar com o requerente, está, igualmente, desprovida de 

provas.

No mais, a busca e apreensão é medida extrema e somente pode ser 

deferida em casos excepcionais, que não foram positivados na espécie. 

No mesmo sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E BUSCA E APREENSÃO 

DE MENOR. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. MEDIDA DE 

CARÁTER EXTREMO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS DE IMINENTE 

SITUAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR. GUARDA DA 

GENITORA. CÓPIA DE OCORRÊNCIA POLICIAL LAVRADA A PARTIR DE 

DECLARAÇÕES UNILATERAIS, REFLEXIVA DE DESAVENÇA ENTRE A 

GENITORA E SEU ATUAL COMPANHEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO 

QUE, POR SI, NÃO EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE PROVIMENTO 

JUDICIAL IN LIMINE. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO 

CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70057787129, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 06/12/2013)

Assim, indefiro a tutela de urgência.

Intime-se e cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gustavo Chiminazzo de Faria

 Cod. Proc.: 68539 Nr: 145-18.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOSELAINE SOUZA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de guarda cumulado com alimentos e pedido de 

liminar proposto por GILMAR ALVES NOVAES em face de JEOSELAINE 

SOUSA SALES, já qualificados.

Alegando, em síntese, que as partes conviveram em união estável entre 

28 a março de 2014, do qual dessa união nasceu Lucas Gabriel Sales 

Novaes, atualmente com sete anos de idade. Desde a dissolução da união 

a criança sempre esteve sob a guarda do genitor/requerente, e que no dia 

22 de dezembro de 2014 o requerente levou a criança para passar as 

férias na cidade da requerida, Primavera do Leste – MT, e até a data de 

hoje a mesma se recusa em devolver a criança, ressaltando que o infante 

pedi para voltar a morar com o requerente.

Em sede de liminar, requerer a regularização da guarda, o qual almeja o 

deferimento da guarda provisória do menor e fixação de alimentos 

provisionais em 33% do salário mínimo vigente. Juntou documentos.

É o relatório. Decido.

Em princípio, conveniente a autocomposição, razão pela qual postergo a 

análise do pedido de liminar e determino a remessa do feito ao Núcleo de 

Solução e Conflitos, devendo ser designado audiência de conciliação 

entre as partes, conforme preceitua o artigo 277 do Código Processual 

Civil.

Não havendo acordo entre as partes, conclusos para apreciação da 

liminar e prosseguimento do feito.

Intime-se o Ministério Público Estadual da data da audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25267 Nr: 1299-82.2009.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Castello Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ormindo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Parmegiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura, Eric 

Ritter

 Vistos.

1. Muito embora a Certidão de f. 215 diga o contrário, vislumbro tempestivo 

o recurso interposto à f. 216/211. Assim, por ser tempestivo (CPC, art. 

508) e estarem presentes os demais pressupostos recursais, tanto 

objetivos (cabimento, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade procedimental, incluídos nesta o pagamento das 

custas e a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que 

decorre da sucumbência), recebo o presente recurso de apelação nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520).

2. Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze 
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(15) dias (CPC, art. 508 e 518).

3. A seguir, com ou sem a resposta, venham-me os autos conclusos para 

nova apreciação dos pressupostos de admissibilidade do recurso e 

endereçamento ao Tribunal (CPC, art. 518).

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 59076 Nr: 86-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Ferreira da Silva, Euseni Melo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Vela Caprioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura, Joel 

Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO liminarmente a expedição do mandado proibitório, ficando 

cominada a pena pecuniária no valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil 

reais) por dia, caso o requerido transgrida o preceito e venha a molestar 

ou turbar a posse dos autores.Fica o requerido JOSÉ MIGUEL VELA 

CAPRIOLI, com qualificação nos autos, PROIBIDO de praticar qualquer ato 

de turbação ou esbulho, sob pena de pagamento da multa diária e demais 

sanções previstas na lei. Expeça-se mandado de Interdito Proibitório. 

Defiro os benefícios do § 2º, do artigo 172, do CPC. E autorizo ainda ao Sr. 

Meirinho a, se necessário, requisitar reforço policial.Intime-se o requerido 

acerca da presente decisão e cite-o para, querendo, contestarem a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Consignando-se no mandado que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor na inicial (CPC, artigos 285 e 319).Aplica-se ao 

processo o rito ordinário (CPC, art. 931 e 933).Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 1135-44.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Camargo Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por PAULO DE CAMARGO MAGALHÃES em face 

do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 997-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por LUZIA APARECIDA DA SILVA SANTOS em 

face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53914 Nr: 42-46.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Maristel Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por CLEIDE MARISTEL BAPTISTA KLEIN em face 

do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 1244-58.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Kele Raiane Neres Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por KELE RAIANE NERES CAMILO em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54811 Nr: 872-12.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givanildo das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por GIVANILDO DAS NEVES em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53972 Nr: 101-34.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ITAMAR ALVES FERREIRA em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53906 Nr: 34-69.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Alessandra da Cruz Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por RENATA ALESSANDRA DA CRUZ em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 19-03.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 
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Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por MILTON RODRIGUES BARBOSA em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 149-90.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JOSÉ CARLOS DAVID DA SILVA em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54011 Nr: 140-31.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete Amâncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JOSINETE AMANCIO DA SILVA em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54729 Nr: 797-70.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo de almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JOÃO PAULO DE ALMEIDA DA SILVA em 

face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54735 Nr: 803-77.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ines Thomas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 
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ALTERAPARS proposta por ANDREIA INES THOMAS em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 806-32.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias de Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ELIAS DE SOUZA PINTO em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54746 Nr: 812-39.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Silva Ramos Pinto Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por SUELI SILVA RAMOS PINTO BARCELOS em 

face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54893 Nr: 932-82.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josivan Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JOSIVAN CANDIDO DA SILVA em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54971 Nr: 991-70.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Veit

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por FLAVIO VEIT em face do MUNICIPIO DE 

PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) 
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últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual 

de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55174 Nr: 1157-05.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, EVANDRO SILVA SALVADOR, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por JAIR FERREIRA DE OLIVEIRA em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54003 Nr: 132-54.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilaine Cristina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Evandro Silva Salvador, 

Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por EDILAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA em 

face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56885 Nr: 2365-24.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Maria Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto, Márcia 

Niederle, Silvana Gregório Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por TELMA MARIA ALVES em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56870 Nr: 2350-55.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iva Bruno Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto, Márcia 

Niederle, Silvana Gregório Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por IVA BRUNO BORGES em face do 

MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 
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o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57234 Nr: 2590-44.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia da Consolação Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CASSIA DA CONSOLAÇÃO FARIA 

em face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR a 

Requerida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 

30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, 

uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Condeno 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do parágrafo quarto do artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56996 Nr: 2419-87.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriele Guimarães dos Santos Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ADRIELE GUIMARÃES DOS SANTOS 

MACIEL em face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR 

a Requerida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas 

percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como 

incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 

correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 

30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, 

uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da decisão 

proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Condeno 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do parágrafo quarto do artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 214-85.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Godoi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por VANESSA GODOI DE SOUZA em face do MUNICIPIO DE 

PARANATINGA – MT, para CONDENAR a Requerida ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) 

últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual 

de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 20 do Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68317 Nr: 1952-74.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 25/02/2015, às 15h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2535-30.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OSMAR PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte ré para comparecer a 

audiência de instrução redesignada para a data de 19/02/2015, às 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70394 Nr: 3609-51.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora de que foi 

INDEFERIDO o pedido de tutela antecipada, em razão da ausência de prova 

inequívoca neste momento processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67848 Nr: 1571-66.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CERQUEIRA DA SILVA, APARECIDO DA 

GUIA ALMEIDA, DOUGLAS FONSECA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para manifestar-se sobre 

os documentos de fls. 288/290v, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 919-49.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN DE SOUZA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELARMINA DE SOUZA

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte ré para comparecer à 

audiência admonitória designada para a data de 29/01/2015, às 13h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65674 Nr: 2968-97.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DE SOUZA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Goulart, FABIANE 

LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 21/01/2015, às 15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 3486-53.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO BAGNARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para comparecer à 

audiência de conciliação designada para a data de 21/01/2015, às 

17h10min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66542 Nr: 458-77.2014.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 21/01/2015, às 13h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 1857-44.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 25/02/2015, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65699 Nr: 2989-73.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 25/02/2015, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66121 Nr: 23-06.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA MENDES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 25/02/2015, às 14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68265 Nr: 1915-47.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVESTRO FAORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 25/02/2015, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65203 Nr: 2462-24.2013.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIKELI MARAFON DOS SANTOS, ERINEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

ingressar previamente com requerimento administrativo junto ao INSS 

visando a concessão do benefício previdenciário, ou trazer aos autos 

cópia do referido requerimento, caso já o tenha feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, em razão da RE 631240 - STF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 2142-08.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR ROMANO SERVIÇOS ME, VLADIMIR 

ROMANO, WALDEMIR DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 dias, o depósito da diligência do oficial de justiça no valor 

de R$ 60,00 (sessenta reais), para cumprimento do mandado de 

citação/penhora, depositando-o na conta corrente n.º 10476-0, agência 

n.º 3931-4, Banco do Brasil, e juntando comprovante de depósito aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66049 Nr: 3346-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO E CERNECK CAMARGO LTDA-ME, 

MARCIEL APARECIDO CAMARGO, ANA PAULA CERNECK CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE 01: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 dias, o depósito da diligência do oficial de 

justiça no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), para cumprimento do 

mandado de citação/penhora, que deverá ser depositada na conta 

corrente n.º 10476-0, agência n.º 3931-4, Banco do Brasil, remetendo a 

este Juízo o comprovante de depósito.

FINALIDADE 02: Providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da 

carta precatória (Nova Mutum-MT) referente à citação dos requeridos, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tj.mt.gov.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63891 Nr: 980-41.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora sobre o resultado 

negativo da ordem de penhora "on line", em razão da inexistência de saldo 

positivo, ficando, ainda, intimado para indicar bens penhoráveis do 

Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, 

na forma do art. 791, III, do CPC.

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63377 Nr: 411-40.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE DA CONCEIÇÃO BARROS, MARLY 

GONÇALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instância, ocasião em que deverá(ão) requerer(em) o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 39368 Nr: 2551-86.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L.MORAES SUPERMERCADOS, MARIA DE 

LOURDES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte executada de que foi 

deferido o pedido de fls. 125, para o fim de restabelecer o prazo para o 

executado recorrer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62008 Nr: 1948-08.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO, 

JUCILENE KUNCKEL DE ARAUJO, MATEUS RODRIGUES FREITAS, 

GEDILZA DE OLIVEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora sobre o resultado 

negativo da ordem de penhora "on line", em razão da inexistência de saldo 

positivo, ficando, ainda, intimado para indicar bens penhoráveis do 

Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, 

na forma do art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 37375 Nr: 594-50.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA, 

RUY PORTELLA DE SOUZA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER

 FINALIDADE: Intimar os advogados da exequente para que se manifeste 

no prazo de 5 (cinco) dias sobre a certidão de fls. 163.

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 5879 Nr: 139-66.2001.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU S/A, MPJ MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO VALDIR DE 

OLIVEIRA MACEDO, JOSÉ GULIHERME JÚNIOR

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes sobre o retorno dos autos 

da 2ª instância, ocasião em que deverá(ão) requerer(em) o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 2299-49.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

ingressar previamente com requerimento administrativo junto ao INSS 

visando a concessão do benefício previdenciário, ou trazer aos autos 

cópia do referido requerimento, caso já o tenha feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, em razão da RE 631240 - STF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28983 Nr: 677-37.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL MARCELINO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para que requeira o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67271 Nr: 1106-57.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA CONCEIÇAO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, acostando o comprovante do 

requerimento administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66803 Nr: 696-96.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, ora apelada, para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70445 Nr: 3648-48.2014.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FILHO LIMA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora para que junte aos autos 

o comprovante do recebimento do instrumento de notificação para efeitos 

de constituição em mora do devedor, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante dispõe o artigo 284 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 40554 Nr: 1170-09.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPOCA CONSULTORIA PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intmar o advogado da exequente para que se manifeste 

sobre a certidão de f. 239, em 5 (cinco) dias, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 2030-73.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA

 FINALIDADE: Intimar parte a executada, na pessoa de seu advogado, 

para cumprir voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, 

consistente no pagamento do montante da condenação no valor de R$ 

6.124,06 (seis mil cento e vinte e quatro reais e seis centavos), no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10%(dez por 

cento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 43882 Nr: 2049-79.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.M. S. DOS SANTOS - ME, VALDECI ANGELO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste 

quanto ao laudo de avaliação de f. 66-v, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68336 Nr: 1968-28.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARLOS DALTOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES

 FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes para partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) 

dias, justificando a pertinência e necessidade, sob pena de julgamento do 

feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 43486 Nr: 1653-05.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME, ORACIO 
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BUENO DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerida para juntar aos 

autos o original do contrato de fls. 122/123 ou cópia legível deste, bem 

como informar a quantidade de parcelas pagas, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 42389 Nr: 566-14.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME, ORACIO 

BUENO DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerida para 

manifestar-se sobre a petição de fls. 640/646, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 3064-78.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a advogada da autora para que se manifeste sobre o 

documento juntado às fls 89, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60894 Nr: 737-34.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. ROSA COMERCIO - ME, SILVANA DA ROSA, 

CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 FINALIDADE: Intimar as partes de que foi deferido à requerida o prazzo de 

30 (trinta) dias para exibição dos documentos pleiteados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65436 Nr: 2713-42.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - 

RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para emendar a 

inicial com o fim de adequar o polo passivo da ação, no prazo de 10 (dias), 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 39514 Nr: 122-15.2010.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR JOSE BOERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELI LOPES DO AMARAL, JULIA DO 

AMARAL BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para se manifestar 

sobre o laudo pericial de fls. 1023/1031, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65083 Nr: 2334-04.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE SOUSA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AMANCIO DE 

CARVALHO

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestação, 

em 5 (cinco) dias, sobre eventual satisfação integral do crédito, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60889 Nr: 732-12.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SILVANA DA ROSA, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 FINALIDADE: Intimar as partes de que foi deferido à requerida o prazo de 

30 (trinta) dias para exibição dos documentos especificados pela autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63441 Nr: 489-34.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA CAUREO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, ora apelada, para apresentação de 

contra razões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62926 Nr: 2935-44.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUAL - COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 48 horas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1437-73.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE RODRIGUES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, ora apelada, para apresentação de 

contra razões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 11928 Nr: 1396-92.2002.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E DA SILVA OLIVEIRA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA, 

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exequente para juntar aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26898 Nr: 1283-02.2006.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da parte autora do retorno destes autos, bem 

como para, no prazo de 5 (cinco) dias, adotar as medidas que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 39959 Nr: 569-03.2010.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora, ora apelada, para 

apresentação de contra razões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65846 Nr: 3142-09.2013.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALDETE RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora do dispositiva da 

sentença a seguir transcrito: "Vistos (...) Pelo exposto, concedo a 

segurança em favor de WALDETE RODRIGUES COSTA, ratificando a 

medida liminar anteriormente concedida. Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009). Assim, havendo ou não 

recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo. Sem 

custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68028 Nr: 1716-25.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA

 FINALIDADE: Intimação das partes do dispositivo de sentença a seguir: 

"Vistos (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos, relativamente ao 

valor negativado de fl. 26 (R$ 115,20 – cento e quinze reais e vinte 

centavos), determinar a exclusão dos dados da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a parte requerida, 

BANCO SANTANDER S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta 

decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, 16/08/2012. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

10% da condenação, conforme dispõe o artigo 20, §3º do Código de 

Processo Civil. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

intime-se a parte vencida, por meio de seu advogado, para cumprimento 

voluntário da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias e, caso não haja o 

pagamento da obrigação estampada no título judicial pelo vencido neste 

prazo, certifique, para que possa incidir a multa de 10%, nos molde do 

artigo 475-J e seguintes do Código de Processo Civil. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67713 Nr: 1460-82.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO JOSE MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA

 FINALIDADE: Intimação da parte requerida para que junte aos autos as 

gravações dos protocolos de atendimento nº. 2014058439962, 

2014859309884, 2014059310964, 2014059578243, 2014658359955, 

2014061173947, 2014147611744460 e 2014862271271, no prazo legal.

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64043 Nr: 1173-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI, MAURO 

PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes do teor final da decisão de 

fls.:" Vistos (...) Por essa razão, a fim de evitar decisões conflitantes entre 

esta ação e os embargos apensos que tem por objeto a Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.º 004.956.008 com a ação 

revisional em trâmite no Tribunal de Justiça/MT, determino o sobrestamento 

desta execução e dos embargos até o julgamento definitivo daquele 

processo (ação revisional). Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64780 Nr: 1998-97.2013.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, JESSICA CARLA DE 
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PAULA, JEFFERSON DE PAULA, WELLINGTON DE PAULA, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes do teor final da decisão de 

fls.:" Vistos (...) Por essa razão, a fim de evitar decisões conflitantes entre 

esta ação e os embargos apensos que tem por objeto a Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.º 004.956.008 com a ação 

revisional em trâmite no Tribunal de Justiça/MT, determino o sobrestamento 

desta execução e dos embargos até o julgamento definitivo daquele 

processo (ação revisional). Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66682 Nr: 587-82.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIN FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO FILHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO IVO CARVALHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação das partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir no prazo de 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e 

necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67322 Nr: 1148-09.2014.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aúrea de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINA TEODORO MUJOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a inventariante para que apresente guia de 

informação e apuração (GIA) – ITCD eletrônica, acompanhada da 

avaliação realizada pela autoridade fazendária, conforme solicitado pela 

Fazenda Pública Estadual (f. 41), no prazo legal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 1056-56.1999.811.0023

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA DE MOURA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BRESCIANI

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para se manifestar 

quanto ao pedido de fls. 69/70, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 1842-12.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L BRAGA ME, JOSÉ GUALBERTO DA SILVA, 

DIRCINHA LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para se manifestar 

quanto ao óbito do requerido José Gualberto da Silva, conforme certidão 

de fls. 117, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 279-51.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ZANETTE, MARISE IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exequente para que 

informe a exata localização do imóvel penhorado descrito na matrícula 

1.351, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69515 Nr: 2970-33.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLUX COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, JULIA CHU AI YUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes do teor final da decisão de 

fls.:"Vistos (...) No caso dos autos, entendo que os honorários 

advocatícios sucumbenciais arbitrados atentou para os elementos da lide, 

em observância ao § 4º, combinado com as alíneas "a" a "c", do § 3º, do 

art. 20, do CPC. Desta feita, mantenho os honorários advocatícios fixados, 

conforme decisão de f. 36. Cumpra-se, conforme determinado às f. 36."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70073 Nr: 3382-61.2014.811.0023

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPUCHO MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para emendar a 

inicial, adequando-a ao disposto no artigo 57 c/c artigo 282, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como promover o recolhimento das custas, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da exordial

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 34641 Nr: 988-91.2008.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. G. SILVA COMÉRCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.

FINALIDADE: Intimação os advogados das partes se manifestem quanto ao 

cálculo de fls. 220, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 1167-83.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NEVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68285 Nr: 1927-61.2014.811.0023

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR NUNES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes do dispositivo da sentença 

a seguir transcrito: "Vistos (...) Cuida-se de medida cautelar de exibição 

de documento proposta por ALDENOR NUNES BARRETO, em face de 

BANCO BRADESCO S/A, a fim de que fosse exibido o contrato nº. 

9741526. O caso em questão refere-se à matéria unicamente de direito, 

não havendo necessidade de instrução probatória, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 

Compulsando os autos, verifico que o requerido justificou a impossibilidade 

da exibição do contrato, em razão deste ter sido realizado mediante 

fraude. Desta feita, diante da impossibilidade da exibição do documento 

pleiteado na inicial, forçoso é a improcedência do feito. Ante o exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial de exibição de documento, nos termos 

do artigo 269, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos procedendo às baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69570 Nr: 3007-60.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BARBOSA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora de que mantida a 

decisão de fls. 12/13, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64678 Nr: 1882-91.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMAEL FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRSITINA DE AMORIM 

FERRAZ JORDAO, JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora de que os autos 

foram desarquivados e estão na Secretaria à disposição pelo prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66024 Nr: 3323-10.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63839 Nr: 922-38.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora do teor da decisão 

a seguir transcirta: "Visto, Defiro o pedido de f. 59. Com efeito, suspendo 

o curso da execução, nos termos do que dispõe o art. 791, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

prejuízo de desarquivamento a qualquer tempo a pedido da parte 

interessada. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65340 Nr: 2610-35.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS, Renato Chagas Corrêa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco), acostando a 

planilha atualizada do débito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 40553 Nr: 1169-24.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SAULO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.REBELATTO COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RICARDO CAVINA, 

FERNANDA DE FREITAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida de que foi 

concedido o prazo de 30 (trinta) para a formalização do acordo.

 

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60288 Nr: 43-65.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC INSTALADORA ELETRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Valter Dornelles Dias, 

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 FINALIDADE: Intimar os advogados das partes para apresentarem as 

contrarrazões aos recursos de apelação interpostos, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27633 Nr: 2054-77.2006.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA DIEHL CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CASTILHO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte inventariante para para 

extrair a guia para o recolhimento do ITCD, conforme avaliação de fls. 

195/196, ficando, ainda, intimado(a), de que está autorizado o 

levantamento do numerário depositado às fls. 200, bem como comprovar a 

quitação do débito fiscal, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61026 Nr: 879-38.2012.811.0023

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, JESSICA 

CARLA DE PAULA, JEFFERSON DE PAULA, WELLINGTON DE PAULA, 

CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para que exiba 

os documentos indicados às fls. 271/274, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89738 Nr: 1535-54.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Francisca de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Docarmo Justina de Araujo, Francisco 

Pereira de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Mágio, Seila Maria 

Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio inventariante, sob compromisso, o requerente Valdirene Francisca 

de Medeiros, a qual, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá apresentar as 

primeiras declarações.

Intime-se o Ministério Público.

Com as declarações, e representados todos os herdeiros, ou citados, à 

Fazenda Nacional, Estadual e Municipal para se manifestarem.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91031 Nr: 2630-22.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pinto Coelho 

Vimeiro, Senilton Vicente de Souza

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, apresentem provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 3880-95.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Maggio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira, 

Rafael Nevack Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução proposta em face do INSS.

Citado o requerido concordou com os cálculos apresentados.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

87/88, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerente.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94150 Nr: 5092-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Concretos e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pratica Construtora Eireli - ME, Daniel 

Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jeverson leandro costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da norma 2.17.4.7 da CNGC e do 

Provimento 56/2007 da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que efetue, no 

prazo de 10 dias, o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

possibilitando o cumprimento do mandado.

O valor da diligência conforme portaria deste Juízo, é de 30,00 , devendo 

ser depositado na conta da central de mandado, agência 2480-5 conta 

26981-6 - Banco do Brasil S/A - cnpj 02.096.489/0001-51

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93762 Nr: 4798-94.2014.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Serafim de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Jose Marcio Paes Akerley, Leonice 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende

 CITAÇÃO DA REQUERIDA, acerca da presente Ação de Habilitação de 

Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92155 Nr: 3530-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Anunciação de Moraes Costa, Gedeon Domingos 

Moreira, Isaura Bezerra de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pontes e Lacerda/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ao autor para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82709 Nr: 60-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Lei e Provimentos da secretaria, intimo o Dr. ISRAEL 

MOREIRA DE ALMEIDA para, no prazo de 3 dias, devolver os autos que 

encontram-se em carga desde a data de 28/11/2014, sob pena de BUSCA 

E APREENSÃO.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64883 Nr: 926-42.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bezerra de Morais, Isaura Bezerra de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade sob pena 

de indeferimento, bem como se manifestem sobre eventual interesse na 

realização da audiência preliminar prevista pelo artigo 331 do Código de 

Processo Civil.

 Saliente-se que, caso pretendam as partes produzir prova oral, 

DEVERÃO especificar as testemunhas nos moldes em que dispõe o artigo 

407 do Código de Processo Civil.

 Registra-se que, não sendo requerida a produção de provas, HAVERÁ 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, Código de 

Processo Civil.

 Desse modo, decorrido o supracitado prazo sem manifestação, 

FAÇAM-ME os autos conclusos para sentença.

 Alternativamente, sendo requeridas provas, FAÇAM-ME os autos 

conclusos para apreciação do pedido e eventual designação de audiência 

de instrução e julgamento.

 Intime-se.

.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 88436 Nr: 370-69.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. Lauro 

Laraya, designou o dia 10 de fevereiro de 2015 ás 15:45 hs para 

realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 89830 Nr: 1608-26.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilze Ferreira Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. Lauro 

Laraya, designou o dia 10 de fevereiro de 2015 ás 16:00 hs para 

realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 433-65.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira, 

Rafael Nevack Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. Lauro 

Laraya, designou o dia 12 de fevereiro de 2015 ás 08:20 hs para 

realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 93025 Nr: 4217-79.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Palhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. Lauro 

Laraya, designou o dia 10 de fevereiro de 2015 ás 16:45 hs para 

realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 94823 Nr: 5575-79.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 4º, § 

1º, da Lei nº 1.060/50.Cite-se o requerido, conforme pleiteado na inicial, 

com as advertências legais (arts. 285 e 319 do CPC), para, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente ação, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 94925 Nr: 5611-24.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANDRÉ CURSINO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO SOCIAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 4º, § 

1º, da Lei nº 1.060/50.Cite-se o requerido, conforme pleiteado na inicial, 

com as advertências legais (arts. 285 e 319 do CPC), para, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente ação, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 95004 Nr: 5643-29.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Fernandes Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 4º, § 

1º, da Lei nº 1.060/50.Cite-se o requerido, conforme pleiteado na inicial, 

com as advertências legais (arts. 285 e 319 do CPC), para, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente ação, sob pena de 
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revelia e confissão quanto à matéria de fato.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 95363 Nr: 55-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO GERMANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista

 Vistos.

Recebo os embargos para discussão, somente no efeito devolutivo, vez 

que o embargante não comprovou que o prosseguimento da execução 

causará grave dano de difícil reparação.

Intime-se o exeqüente para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias.

Apense-se à execução correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 95367 Nr: 59-44.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior

 Vistos.

Recebo os embargos para discussão, somente no efeito devolutivo, vez 

que o embargante não comprovou que o prosseguimento da execução 

causará grave dano de difícil reparação.

Intime-se o exeqüente para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias.

Apense-se à execução correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65096 Nr: 1138-63.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jacinto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. Lauro 

Laraya, designou o dia 10 de fevereiro de 2015 ás 17:00 hs para 

realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 1484-48.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Reis Alencar Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. Lauro 

Laraya, designou o dia 10 de fevereiro de 2015 ás 17:15 hs para 

realização da Perícia Médica.

3ª Vara

Informação

 COMARCA DE PONTES E LACERDA

 TERCEIRA VARA

 JUIZ(A):MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 ESCRIVÃO(Ã):VANIR MARIA FRANCO SILVA

 EXPEDIENTE:2015/3

 EDITAL DE CITAÇÃO

 Cod.Proc.: 80408 Nr: 2506-10.2012.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 DENUNCIADO(A): EDNILSON PINHEIRO DA SILVA

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2506-10.2012.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): EDNILSON PINHEIRO DA SILVA

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): EDNILSON PINHEIRO DA SILVA FILIAÇÃO: 

JOÃO CARLOS DA SILVA E DE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA, DATA 

DE NASCIMENTO: 12/10/1990, BRASILEIRO(A), NATURAL DE PONTES E 

LACERDA-MT, SOLTEIRO(A), SOLDEADOR, ENDEREÇO: ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO ACUSADO EDNILSON PINHEIRO DA SILVA, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, MOMENTO EM QUE O 

ACUSADO PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E INVOCAR TODAS AS 

RAZÕES DE DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, 

ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, ATÉ O NÚMERO 

DE 05 (CINCO), ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS ADVERTÊNCIAS DE 

ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA... O MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA 

EDNILSON PINHEIRO DA SILVA, COMO INCUIRO NO ART. 157 CAPUT DO 

CÓDIGO PENAL. ...

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA...I. CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO 

DE FL. 49, DEFIRO O REQUERIMENTO MINISTERIAL RETRO E DETERMINO À 

CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU EDNILSON PINHEIRO DA SILVA, NOS 

TERMOS DO ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS...

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

COMARCA DE PONTES E LACERDA

TERCEIRA VARA

JUIZ(A):LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

ESCRIVÃO(Ã):VANIR MARIA FRANCO SILVA

EXPEDIENTE:2015/3

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 64878 Nr: 921-20.2012.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 DENUNCIADO(A): VALDINEI ARAUJO GONÇALVES

 ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 921-20.2012.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): VALDINEI ARAUJO GONÇALVES

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): VALDINEI ARAUJO GONÇALVES, CPF: 

010726161-81, RG: 17440491 SSP MT FILIAÇÃO: VALDIR GONÇALVES E 

ILDA ALEXANDRE ARAUJO, DATA DE NASCIMENTO: 1/1/1986, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE COMODORO-MT, CONVIVENTE, PINTOR, 

ENDEREÇO: RUA: MANOEL PINHEIRO Nº262 FONE: 9671-9149 EM FRENTE 

À DISTRIBUIDORA DE GÁS, BAIRRO: CRISTO REI, CIDADE: VARZEA 

GRANDE-MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO VALDINEI ARAUJO GONÇALVES, DO 
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INTEIRO TEOR DA SENTENÇA, PODENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

OFERECER RECURSO

 OBSERVAÇÃO: SE DESEJAR RECORRER PODERÁ REDUZIR A TERMO A 

SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO DEFENSOR OU 

ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E PARÁGRAFOS, DO CPP.

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA... DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR VALDINEI ARAÚJO 

GONÇALVES, BRASILEIRO, CONVIVENTE, PINTOR, COM RG N. 17440491 

SSP/MT E DO CPF N. 010.726.161-81, NATURAL DE COMODORO/MT, 

NASCIDO AOS 01/01/1986, FILHO DE VALDIR GONÇALVES E ILDA 

ALEXANDRE ARAÚJO, RESIDENTE NA RUA RIO GRANDE DO SUL, 

ESQUINA COM A MATO GROSSO, CENTRO, NESTA CIDADE, COMO 

INCURSO NAS PENAS DOS 306 DA LEI 9.503/1997.PASSO À DOSIMETRIA 

DA PENA. NOS TERMOS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL, PASSO A 

ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 

DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DE ACORDO COM AS PROVAS DO DELITO 

CARREADAS AOS AUTOS, VERIFICO QUE A CULPABILIDADE DO 

ACUSADO NÃO FOGE À NORMALIDADE; O ACUSADO NÃO REGISTRA 

ANTECEDENTES CRIMINAIS; NÃO HÁ ELEMENTOS ACERCA DA 

PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE QUE SEJAM DIGNOS 

DE NOTA; QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME, SÃO PRÓPRIOS DOS 

DELITOS PATRIMONIAIS; AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM 

COMUNS; AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME FORAM NORMAIS; O 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA É INCULPÁVEL.POR TAIS RAZÕES, FIXO A 

PENA-BASE EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 

À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO 

PARA CADA DIA-MULTA, E SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO POR 02 (DOIS) MESES, CONSIDERANDO-A 

COMO MEDIDA NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E 

PREVENÇÃO DO CRIME.EMBORA ESTEJA PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA 

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXO DE APLICÁ-LA 

DIANTE DA VEDAÇÃO DE SE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL 

(SÚMULA 231, STJ).NÃO HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

OU CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA, TORNO-A 

DEFINITIVA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 

À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO 

PARA CADA DIA-MULTA E SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO POR 02 (DOIS) MESES.A PENA DEVERÁ SER 

CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, "C", DO 

CÓDIGO PENAL. DEFIRO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE, VEZ QUE NÃO SUBSISTEM OS REQUISITOS PARA SUA 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM ESPECIAL ANTE A FIXAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. NOS TERMOS DO ARTIGO 

44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERANDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS 

DO ARTIGO 59 DO MESMO DIPLOMA LEGAL NÃO DESABONAM O RÉU A 

PONTO DE IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO, CONSIDERO SER SUFICIENTE PARA 

A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME (CP, ART. 44, III), A 

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONSISTENTE NO 

PAGAMENTO EM DINHEIRO A ENTIDADE COM DESTINAÇÃO SOCIAL, NA 

FORMA E CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

DESIGNADA NOS AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA. ...

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

Cod.Proc.: 87742 Nr: 5459-10.2013.811.0013

 AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL

 INDICIADO(A): DANIEL ALVES FERREIRA NETO

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 5459-10.2013.811.0013

 ESPÉCIE: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

->MEDIDAS CAUTELARES->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES):

 RÉU(S): DANIEL ALVES FERREIRA NETO

 INTIMANDO: INDICIADO(A): DANIEL ALVES FERREIRA NETO, CPF: 

01548721646, RG: 13556996 SSP MT FILIAÇÃO: WALDIR DIVINO 

FERREIRA E ANIZIA FERREIRA SANTANA, DATA DE NASCIMENTO: 

24/1/1986, BRASILEIRO(A), NATURAL DE IPORÃ-GO, CONVIVENTE, 

DESEMPREGADO, ENDEREÇO: RUA 24 QUADRA T LOTE 14 - TRAB MIN. 

MANGANES, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SÃO JOÃO DA ALINAÇA-GO

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DANIEL ALVES FERREIRA NETO, DO 

INTEIRO TEOR DA SENTENÇA, PODENDO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

OFERECER RECURSO

 OBSERVAÇÃO: SE DESEJAR RECORRER PODERÁ REDUZIR A TERMO A 

SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO DEFENSOR OU 

ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E PARÁGRAFOS, DO CPP.

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA... NTE TODO O EXPOSTO, CONSIDERANDO 

QUE O INCIDENTE CUMPRIU COM O SEU OBJETIVO, DETERMINO O SEU 

ARQUIVAMENTO.II. INTIMEM-SE, O REPRESENTADO POR EDITAL, DAS 

MEDIDAS FIXADAS E DA PRESENTE DECISÃO, UMA VEZ QUE ESTÁ EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO...

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

EDITAL DE CITAÇÃO

Cod.Proc.: 94587 Nr: 5429-38.2014.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 DENUNCIADO(A): MAURICIO VERES DE ALMEIDA (MAIS RÉUS)

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 5429-38.2014.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): MAURICIO VERES DE ALMEIDA

 EIDIMONIS MARCOS CÂNDIDO MANCUTA

 MARIA HELENA RODRIGUES

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): MARIA HELENA RODRIGUES, CPF: 

01432815180, RG: 1472053-1 SSP MT FILIAÇÃO: ADÃO RODRIGUES E 

CREUZA MARCELINA RODRIGUES, DATA DE NASCIMENTO: 11/5/1978, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE JAURU-MT, SOLTEIRO(A), DO LAR, 

ENDEREÇO: RUA GONÇALO NUNES DOS SANTOS, 988, PRÓX. AO 

GINÁSIO BEZERRÃO, BAIRRO: SANTA FÉ, CIDADE: PONTES E 

LACERDA-MT

 FINALIDADE: NOTIFICAR A DENUNCIADA MARIA HELENA RODRIGUES, 

PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, 

MOMENTO EM QUE O ACUSADO PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E 

INVOCAR TODAS AS RAZÕES DE DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E 

JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, 

ATÉ O NÚMERO DE 05 (CINCO), ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS 

ADVERTÊNCIAS DE ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA... DIANTE DO EXPOSTO O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DENUNCIA EIDIMONIS MARCOS CANDIDO MANCUTA, INCURSO 

NO ART. 33 CAPUT ART. 33 § 2º E ART. 35, CAPUT TODOS DA LEI 

11.343/06 E MAURICIO VERES DE ALMEIDA E MARIA HELENA RODRIGUES 

COMO INCURSO NO ART. 33 CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 C.C 

ART. 69 DO CP CAPUT ...

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA...I. NOTIFIQUE-SE A DENUNCIADA POR 

EDITAL E TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE 10 DIAS, NA HIPÓTESE DE 

INÉRCIA DA ACUSADA, VISTAS Á DEFENSORIA PÚBLICA PARA 

APRESENTAR SUA DEFESA PRÉVIA, NA FORMA DO ARTIGO 55, §3º DA 

LEI 11343/06. APÓS A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA PEÇA, CITE-SE A 

DENUNCIADA MARIA HELENA RODRIGUES POR EDITAL E, NA HIPÓTESE 

DE INÉRCIA DA MESMA, VISTAS AO MP ACERCA DA APLICAÇÃO DO 

ART. 366 DO CPP EM RELAÇÃO A ELA....

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 
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EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 8 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

Cod.Proc.: 63964 Nr: 16-15.2012.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 DENUNCIADO(A): MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES (MAIS RÉUS)

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 16-15.2012.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES

 ANDRÉ FERNANDES SERAFIM

 FABIANA PEREIRA DE ALMEIDA

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): ANDRÉ FERNANDES SERAFIM, CPF: 

309.151.758-60, RG: 2193884-9 SSP MT FILIAÇÃO: GERALDO 

FERNANDES SOBRINHO E MARILZA SERAFIM SOBRINHO, DATA DE 

NASCIMENTO: 23/6/1982, BRASILEIRO(A), NATURAL DE PONTES E 

LACERDA-MT, CASADO(A), LAVRADOR, ENDEREÇO: RUA TUCANO Nº 

25, BAIRRO: MORADA DA SERRA, CIDADE: PONTES E LACERDA-MT

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO ACUSADO,ANDRÉ FERNANDES SERAFIM, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, MOMENTO EM QUE O 

ACUSADO PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E INVOCAR TODAS AS 

RAZÕES DE DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, 

ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, ATÉ O NÚMERO 

DE 05 (CINCO), ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS ADVERTÊNCIAS DE 

ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA. ...O MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIA ANDRE 

FERNANDES SERAFIM, COMO INCURSO NOS TERMOS DO ART 171. 

CAPUT DO CP..

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA... CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO 

DE FL. 73, DEFIRO O REQUERIMENTO MINISTERIAL RETRO E DETERMINO À 

CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU ANDRÉ FERNANDES SERAFIM, NOS 

TERMOS DO ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS....

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

Cod.Proc.: 83781 Nr: 1220-60.2013.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MAIS 

1 AUTOR)

 DENUNCIADO(A): ERIC TORRECILHAS DOS SANTOS

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1220-60.2013.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): ERIC TORRECILHAS DOS SANTOS

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): ERIC TORRECILHAS DOS SANTOS, CPF: 

081.278.039-60, RG: 17605997 FILIAÇÃO: HENRIQUE PEREZ MARTINS E 

MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARTINS, DATA DE NASCIMENTO: 

27/5/1991, BRASILEIRO(A), NATURAL DE MARINGA-PR, SOLTEIRO(A), 

GERENTE DA FAZENDA BOM JESUS, ENDEREÇO: AV. JOSE MARTINS 

MONTEIRO 2869, BAIRRO: JD-ALIANÇA, CIDADE: PONTES E LACERDA-MT

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO ACUSADO , ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, MOMENTO EM QUE O ACUSADO 

PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E INVOCAR TODAS AS RAZÕES DE 

DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, ATÉ O NÚMERO DE 05 (CINCO), 

ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS ADVERTÊNCIAS DE ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA... O MINISTÉRIO |PÙBLICO DENUNCIA ERIC 

TORECILHAS DOS SANTOS COMO INCURSO NO ART. 306, § 1º, INCISO I 

DA LEI 9.503/97. ...

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA... CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO 

DE FL. 42, DEFIRO O REQUERIMENTO MINISTERIAL RETRO E DETERMINO À 

CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU ERIC TORRECILHAS DOS SANTOS, NOS 

TERMOS DO ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS....

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

Cod.Proc.: 84854 Nr: 2389-82.2013.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 DENUNCIADO(A): EDSON FLORES MACIEL

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2389-82.2013.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): EDSON FLORES MACIEL

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): EDSON FLORES MACIEL, CPF: 

013.202.671-65, RG: 1731765-7 SSP MT FILIAÇÃO: MARCELINO MACIEL E 

CLOTILDE JOVIÓ FLORES, DATA DE NASCIMENTO: 13/3/1963, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT, CONVIVENTE, 

SERVIÇO BRAÇAL, ENDEREÇO: RUA 1 Nº158, BAIRRO: RESIDENCIAL 

FLOR DA SERRA, CIDADE: PONTES E LACERDA-MT

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO ACUSADO, ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, MOMENTO EM QUE O ACUSADO 

PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E INVOCAR TODAS AS RAZÕES DE 

DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, ATÉ O NÚMERO DE 05 (CINCO), 

ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS ADVERTÊNCIAS DE ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA ... O MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIA EDSON 

FLORES MACIEL COMO INCURSO NO ART. . 129, § 9º A ART. 14, INCISO 

II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO-SE NO QUE COUBEREM, AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI 11.340/06.

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA...I. CONSIDERANDO O TEOR DA CERTIDÃO 

DE FL. 22, DEFIRO O REQUERIMENTO MINISTERIAL RETRO E DETERMINO À 

CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU EDSON FLORES MACIEL, NOS TERMOS DO 

ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.....

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

Cod.Proc.: 80732 Nr: 2872-49.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  I N Q U É R I T O  P O L I C I A L - > P R O C E D I M E N T O S 

INVESTIGATÓRIOS->PROCESSO CRIMINAL

 INDICIADO(A): INGRID MORAES SERCHES

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 2872-49.2012.811.0013

 ESPÉCIE :  I N Q U É R I T O  P O L I C I A L - > P R O C E D I M E N T O S 

INVESTIGATÓRIOS->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES):

 RÉU(S): INGRID MORAES SERCHES

 INTIMANDO: INDICIADO(A): INGRID MORAES SERCHES, CPF: 

053.763.201-89, RG: 2391646-0 SSP MT FILIAÇÃO: JOÃO LOURENÇO 

SERCHES E LINDINEIA SALVIANO MORAES, DATA DE NASCIMENTO: 

13/5/1994, BRASILEIRO(A), NATURAL DE PONTES E LACERDA-MT, 

SOLTEIRO(A), DO LAR, ENDEREÇO: AV. DOS IPÊS, RUA ABAIXO DA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS-CASA PORTÃO BRANCO, BAIRRO: MORADA DA 

SERRA, CIDADE: P. LACERDA-MT

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO ACUSADO ...ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, MOMENTO EM QUE O ACUSADO 

PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E INVOCAR TODAS AS RAZÕES DE 

DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, ATÉ O NÚMERO DE 05 (CINCO), 

ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS ADVERTÊNCIAS DE ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA... O MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIA INGRID 

MORAES SERCHES, COMO INCURSA NO ART. 129, CAPUT, DO CP

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA.... CITE-SE A ACUSADA PARA RESPONDER 

À ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, DEVENDO 

CONSTAR NO EDITAL QUE, NA RESPOSTA, PODERÁ ARGUIR 

PRELIMINARES E ALEGAR TUDO QUE INTERESSE À SUA DEFESA, 

OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, ATÉ O MÁXIMO DE CINCO, 

QUALIFICANDO-SE E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, QUANDO 

NECESSÁRIO....

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

  

Cod.Proc.: 87216 Nr: 4906-60.2013.811.0013

 AÇÃO: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 DENUNCIADO(A): REINALDO SANTOS MONTEIRO

 EDITAL EXPEDIDO:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 4906-60.2013.811.0013

 ESPÉCIE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO->PROCEDIMENTO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): REINALDO SANTOS MONTEIRO

 INTIMANDO: DENUNCIADO(A): REINALDO SANTOS MONTEIRO, CPF: 

650031871-49, RG: 0521079-8 FILIAÇÃO: ODILIO VITORIO MARTINS E 

JULIA MARTINS DOS SANTOS, DATA DE NASCIMENTO: 9/3/1971, 

BRASILEIRO(A), NATURAL DE PRADO-BA, CONVIVENTE, ENDEREÇO: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

 FINALIDADE: CITAÇÃO DO ACUSADO REINALDO SANTOS MONTEIRO, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, MOMENTO EM QUE O 

ACUSADO PODERÁ ARGÜIR PRELIMINARES E INVOCAR TODAS AS 

RAZÕES DE DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, 

ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR E, ATÉ O NÚMERO 

DE 05 (CINCO), ARROLAR TESTEMUNHAS COM AS ADVERTÊNCIAS DE 

ESTILO

 RESUMO DA INICIAL: SUMA... O MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIA 

REINALDO SANTOS MONTEIRO COMO INCURSO NO ART. 147 DO CP...

 DECISÃO/DESPACHO: SUMA...III. CITE-SE O ACUSADO PARA 

RESPONDER À ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

DEVENDO CONSTAR NO EDITAL QUE, NA RESPOSTA, PODERÁ ARGUIR 

PRELIMINARES E ALEGAR TUDO QUE INTERESSE À SUA DEFESA, 

OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, ATÉ O MÁXIMO DE CINCO, 

QUALIFICANDO-SE E REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, QUANDO 

NECESSÁRIO...

 E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS E QUE NINGUÉM, 

NO FUTURO, POSSA ALEGAR IGNORÂNCIA, EXPEDIU-SE O PRESENTE 

EDITAL QUE SERÁ AFIXADO NO LUGAR DE COSTUME E PUBLICADO NA 

FORMA DA LEI. EU, ROSELI DEMARCHI, DIGITEI.

 PONTES E LACERDA - MT, 20 DE JANEIRO DE 2015.

 VANIR MARIA FRANCO SILVA

 GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 29865 Nr: 4184-07.2005.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubiney Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber

 I. Revogo a prisão preventiva de Rubiney Daniel da Silva e concedo-lhe a 

liberdade provisória, nos termos da fundamentação e mediante o 

compromisso de:a)Comparecimento a todos os atos do processo dos 

quais for intimado;b)Manter comportamento social adequado;c)Proibição 

de frequentar bares, boates e locais congêneres;d)Comparecimento 

mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;e)Comunicar em 

juízo qualquer mudança de endereço;f)Recolher-se em seu domicílio, no 

período noturno, ou seja, após as 19 horas;g)Não deixar a comarca sem 

prévia comunicação do juízo, todos, sob pena de ter a sua prisão 

preventiva novamente decretada, nos termos do § 4. art. 282 do CPP 

(redação dada pela Lei Federal n.º 12.403, de 2011) e, por fim;II. 

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, se por outro motivo 

não deva o agente continuar preso.III. Outrossim, ante a inexistência das 

hipóteses de absolvição sumária, designo audiência de instrução e 

julgamento para 11.03.2015, às 13h30min.IV. Intimem-se o réu e as 

testemunhas arroladas pela acusação uma vez que a defesa pugnou pela 

oitiva das mesmas, devendo constar no mandado, dia, horário e local.V. 

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.VI. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63227 Nr: 1398-06.2013.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaúcard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Marcon, Flávia Bumlai 

Alves Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira

 Processo nº 1398-06.2013.811.0014 (Código nº 63227)

Ação de Reintegração de Posse

 Requerente: Banco Itaucard S/A

Requerido: David Ribeiro da Silva

Vistos etc.

Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte autora para 

manifestar-se sobre o inteiro teor da petição inclusa (146/148), em 10 

(dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 15 de janeiro de 2015.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 24427 Nr: 1647-64.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis

 Certifico que procedo a intimação das partes para a perícia a ser 

realizada nos presentes autos a qual foi agendada o dia 24/02/2015 para 

início dos trabalhos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 26691 Nr: 661-42.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Vieira Bonfim, Jociney Carlos Vieira 

Bonfim, José Jocimar Bonfim, Jocineia Vieira Bonfim, Juscineide Vieira 

Bonfim, Julio Cesar Vieira Bonfim, Jocilene Vieira Bonfim Lopes, Marivaldo 

Lopes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Rodrigues Dantas, 

Mauricio Benedito Petraglia Junior

 Processo nº 661-42.2009.811.0014 (Código 26691)

Ação de Constituição de Servidão Administrativa

Requerente: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Requeridos: Helena Vieira Bonfim e Outros

Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a proposta dos 

honorários periciais, em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 19 de janeiro de 2015.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 27834 Nr: 336-33.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Geraldo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Policarpo Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira

 Processo nº 336-33.2010.811.0014 (Código 27834)

Ação de Indenização por Danos Materiais

Requerente: Israel Geraldo Ramos

Requerido: José Policarpo Soares

Vistos etc.

Designo audiência para a oitiva do perito Alex Batermarque Pereira para a 

data de 07 de maio de 2015, às 15h00min.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e respectivos causídicos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 19 de janeiro de 2015.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1279-45.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho, Renato Dias Coutinho Neto, Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual

 Processo nº 1279-45.2013.811.0014 (Código 63084)

Ação de Cobrança

 Requerente: Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis

Requerido: Estado de Mato Grosso

 Vistos etc.

Intime-se a Secretaria de Estado de Administração para informar ao que 

se refere a rubrica “DIF.CONV.MP-482 UR”, lançada na ficha financeira da 

parte autora, em 5 (cinco) dias.

Aportando a informação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 19 de janeiro de 2015.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 002/2015 DF

  

A Drª. Luciene Kelly Marciano, Juíza de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal nesta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais...

  

Considerando o usufruto de compensatória da Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução e Conflito e Cidadania – CEJUSC, Belª. Ana 

Maria Fernandes de Souza, matrícula 8581.

  

RESOLVE:

  

Designar a servidora Evaneide Mota de Souza, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 11856, para exercer a função de confiança de Gestora 

Judiciária Substituta em Substituição do Centro Judiciário de Solução de 

Conflito e Cidadania da Comarca de Vila Rica, no período de 19/01/2015 a 

23/01/2015.

  

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

  

Vila Rica, 19 de janeiro de 2015.

  

Luciene Kelly Marciano

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24439 Nr: 1394-29.2011.811.0049

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - ME, MARCELO 

SAMPAIO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO, Francisco 

Marcos de Araujo

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/07-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora através de seu patrono, para 

tomarem conhecimento de que os presentes autos retornaram da instância 

superior, devendo os mesmos, querendo, requererem o que entenderem 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42631 Nr: 2355-33.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA LOPES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado como 

incurso nos artigos nela mencionado, vez que o mesmo preenche todos 

os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhumas das 

hipóteses do art. 395, do CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396-A do CPP, determino a citação do acusado para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando 

que o mesmo poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa em 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação quando necessário.

 Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 DEFIRO todos os pleitos do “Parquet” constantes na cota de fl. 49.

 Cumpra-se o contido no provimento n° 19/2012- CGJ.

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória em sendo o caso.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41831 Nr: 1475-41.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA CIRQUEIRA LIRA, ALDENOR LIRA DOS 

SANTOS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada da parte autora a 

manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 97/101, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22558 Nr: 94-32.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO JUARES SOARES, ELEANDRO FREO, 

MARCUS SIMÕES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presente autos para intimar a advogada Drª Darcy Ribeiro 

para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 257, 

tendo em vista audiência designada para o dia 12/3/2015.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33598 Nr: 2627-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Claudio de Souza, Leonarda Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 2110-97.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pedroso Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certificada a tempestividade do recurso de apelação.

Recebo a apelação, juntamente com as razões, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (art. 520 “caput”, 1º parte do CPC).

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, nos termos do art. 109, § 4º, da Constituição Federal, consignadas 

as nossas homenagens.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 35789 Nr: 1129-39.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlis Ione G. Gallo OU Marlis Ione Zapela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certificada a tempestividade do recurso de apelação.

Recebo a apelação, juntamente com as razões, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (art. 520 “caput”, 1º parte do CPC).

Intime-se o apelado para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

Destarte, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1º Região, nos termos do art. 109, § 4º, da Constituição Federal, 

consignadas as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62632 Nr: 2456-14.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Lima da Rosa, Larissa 

Fernanda Figueiredo Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 269, III, do CPC.Custas e despesas processuais se 

houverem, por conta das partes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Considerando que as partes desistem do prazo recursal, após 

as formalidades AO ARQUIVO.Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64944 Nr: 921-16.2014.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado, 

Roberto Antonio Facchin Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda a conversão em execução de sentença.

Após, determino:

1) Cite-se a Autarquia Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos, na forma do artigo 730 do CPC, bem como para, no 

mesmo prazo, manifestar nos termos do artigo 100, § § 9º e 10, da 

Constituição Federal (compensação de débitos), sob pena de perda do 

direito de abatimento, o que deverá ser certificado.

2) Decorrido in albis o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal 

concorde expressamente com o cálculo apresentado, certifique-se e, 

independentemente de novo despacho, expeça-se a respectiva requisição 

de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

3) Por outro lado, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que 

entender de direito, valendo o silêncio como concordância.

4) Nessa hipótese, caso não haja irresignação, realize a compensação.

5) Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o 

valor apresentado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido "in albis" o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, certifique-se e, independentemente de novo 

despacho, expeça-se a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 65173 Nr: 1117-83.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilo do Carmo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Gerência Regional de Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que a parte autora juntou aos autos o comprovante do 

indeferimento do requerimento na via administrativa, DETERMINO o 

prosseguimento do feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 

2015, às 14 horas.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 3010-22.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Gomes Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES ajuizou ação de execução 

fiscal contra MARIO GOMES MONTEIRO, alegando, em síntese, ser credor 

da dívida no valor de R$ 568,07.

O executado requereu a extinção da demanda, tendo em vista o 

pagamento do débito conforme as Certidões negativas de tributos 

municipais.

Eis o breve relato.

Decido.

O executado quitou a obrigação, conforme petição e certidões negativas 

de tributos municipais juntada aos autos, devendo ser extinto o processo 

nos moldes do art. 794, I, do Código de Processo Civil.

 POSTO ISSO, julgo extinta a presente execução, o que faço com 

fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil.

Se existentes penhoras e bloqueios de contas, determino desde já o 

levantamento.

Sem custas nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54814 Nr: 2945-85.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Guero, Levi 

Moroz

 Vistos.

DEFIRO os requerimentos ministeriais constantes no item 1 e 2 da cota 

ministerial de fls. 126, para tanto DESIGNO audiência para o dia 10 de 

junho de 2015, às 15h30.

INDEFIRO a cota ministerial constante no item 3, pois o Parquet possui 

acesso ao Sistema SIEL para pesquisas. Assim, compete ao Ministério 

Público efetuar diligências buscando os endereços das testemunhas 

arroladas.

Vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de cinco dias, trazer 

ao feito o novo endereço das testemunhas arroladas.

 Informado o endereço das testemunhas em tempo hábil, intimem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 35462 Nr: 1160-59.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Terezinha Raldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado, Laís 

Alessandra de Moura Moreira, Micael Galhano Feijó

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima

 Ante o exposto, acolho os presentes embargos porque regularmente e 

tempestivamente opostos, para no mérito julgá-los improcedentes, o que 

faço nos termos da fundamentação e com fulcro no 535 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, remeta-se os autos ao e. 

Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso interposto pela parte 

contrária.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 922 Nr: 294-37.1999.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, João Valdemar Ferreira Terres, 

Rose Mary da Silva Terres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Wagner, Marlene de Araújo 

Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo, Patrícia 

Gaspar Nóbrega

 Vistos.

Tendo em vista que o valor referente aos honorários advocatícios já fora 

levantado, conforme se observa às fls. 440, intime-se o peticionante de 

fls. 494 para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar nos autos contrato com a 

denominada cláusula “quota-litis”, que prevê o pagamento de honorários 

advocatícios sobre o valor do êxito obtido, ou, ainda, ou autorização 
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expressa do cliente para que receba parte do valor, conforme requerido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos, 

para posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 69180 Nr: 3944-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Ricaldi, Ana Cristina Oliveira Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO RICALDI L. 

R. ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifico que a inicial não cumpre com um dos requisitos do artigo 282 do 

Código de Processo Civil. Não apresentaram os autores a qualificação do 

réu, conforme determina o inciso II do referido artigo.

 Ademais, não recolheram o valor referente às custas processuais, nem 

mesmo requereram os benefícios da justiça gratuita.

 Portanto, intimem-se os autores, na forma do artigo 284 do Código de 

Processo Civil, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sane as 

irregularidades verificadas, sob pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 69123 Nr: 3896-11.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seorinha Alves Ramos Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a emenda a inicial.

Defiro o benefício da justiça gratuita uma vez que a requerente é pobre, na 

acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos indispensáveis à manutenção 

da família.

Cite-se a parte requerida para, no prazo legal, apresentar resposta.

Contestada a ação e apresentada alguma das matérias constantes no 

artigo 301 do Código de Processo Civil, à autora para impugnar, em igual 

prazo.

Havendo preliminares, conclusos para sanear, caso contrário, intimem-se 

acerca das provas que pretendem produzir, especificando-as e 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 68290 Nr: 3444-98.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ângelo Mamoré, AURÉLIO ALVES MAMORÉ, 

VALDECY ALVES MAMORÉ, DIRCE ALVES MAMORÉ, JOSENILZA ALVES 

MAMORÉ, IVANILZA ALVES MAMORÉ, Joracy Alves Mamoré, NILDA 

ALVES MAMORÉ, NILSON ALVES MAMORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS – CENTRAIS ELETRICAS S.A, 

MOVIMENTO DOS ASSENTADOS EM BARRAGENS – MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Araújo, 

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de citação por edital, conforme requerido pelos autores. 

Esclareço que a citação por edital, por se tratar de citação ficta, somente 

se dá em algumas das hipóteses previstas no artigo 232 do Código de 

Processo Civil, o que não ocorreu no caso.

 Intime-se, portanto, a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nos autos o endereço para a citação do requerido Movimento dos 

Atingidos por Barragens.

 Acaso apresentada contestação, e em havendo alguma das matérias do 

artigo 301 do Código de Processo Civil, intimem-se os autores, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar impugnação à contestação.

 Após, venham-me os autos conclusos para saneamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 2545-03.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeli Afonso Ferreira, Neuza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Berardo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em vista a certidão da senhora gestora, nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa.

Notifique-se.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18391 Nr: 1078-33.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Rocha Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença Proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

BRASILÂNDIA - MT em desfavor de Luiz Antonio da Costa.

Exequente por meio de petitório de fls. 90 requer a extinção do feito pelo 

cumprimento da obrigação, conforme certidão negativa de débito fls. 93.

 Portanto, tendo em vista que o executado cumpriu com a obrigação, o 

processo deve ser extinto nos moldes do art. 794, I, do Código de 

Processo Civil.

 É o relato.

Decido.

Ante o exposto, face a notícia de que o executado satisfez a obrigação, 

com fulcro no disposto no art. 794, inciso I, do CPC, DECLARO A 

EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57197 Nr: 459-93.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMR, MNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação proposta por Bernadina Maria Rodrigues, em face de 

Antonio Catharino Rodrigues, ambos devidamente qualificados nos autos.

Por meio do petitório de fl.33, a requerente informa a desistência do 

prosseguimento do presente feito.

É breve relato.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.
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 Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º, do artigo 

267, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pela parte requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, VI, do 

CPC.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se 

as formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 62378 Nr: 2196-34.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diniz Almeida de Oliveira, Donizetti Fernandes, Edson 

Messerschmidt Guerreiro, Epiphanio Galadri, Francisco Alexandrino 

Marques da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes, 

Jatobáiru Francisco Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, 

porquanto tempestivos, art. 508 do CPC.

Intime-se ao apelado para, em 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.

A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignadas as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 69348 Nr: 101-60.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Amélia Messias Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DAVID SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 

n. 1.060/50.

 II. Dê-se vista do feito ao i. representante do Ministério Público para 

manifestação.

III. Após, faça-me concluso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58140 Nr: 714-51.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atail de Souza Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim

 Vistos etc.

Designo audiência uma de instrução e julgamento para o dia 16/06/2015 às 

15h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39608 Nr: 2122-48.2011.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Atail de Siqueira Farias, Gabriel Aparecido Farias da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aguenaldo da Silva, Elenice 

Florencio de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Vistas dos autos ao MP.

 Após conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 68669 Nr: 3653-67.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janayna Lopes Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Almeida Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 155, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 282 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 283 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 295 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 285 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e determino a citação do executado para que, em três dias, 

pague o débito alimentar, referente os três últimos meses, justifique sua 

impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha efetuado o 

pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 733 do CPC, podendo o 

Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do artigo 172 do CPC.

No ato citatório deverão constar todas as advertências legais.

Sendo o débito alimentar mais que o valor referente às três ultimas 

parcelas, determino, ainda, a citação do executado, na forma do disposto 

no art. 732 do Código de Processo Civil, para o pagamento das demais 

parcelas do debito alimentar em atraso.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Oficie-se.

Cite-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 3676-47.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Rodrigues de Rezende, Lucely Quiles de 

Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson L. Bernardinelli, 

Lenildo Marcio da Silva, Marcelo de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Kazuhico Fuchikami, 

Luiz Gustavo Fleury Curado Brom

 Vistos.

Recebo a presente execução de título judicial, pois, trata-se de crédito 

certo, líquido e exigível (art. 475- N, V, c/c art. 586 do CPC).

 A seguir determino as seguintes providências:

I. Expeça-se mandado de intimação para pagamento do débito, no prazo 

de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação em caso de não pagamento. (artigo 475-J do 

CPC), na falta de advogado constituído nos autos, a intimação do 

executado deverá ocorrer na pessoa de seu representante legal, ou 

pessoalmente.

II. Em caso de não pagamento do valor devido, acrescente-se a multa 

acima referida e expeça-se mandado de penhora e avaliação.

 III. Positiva a penhora:

a) Sobre o auto de penhora e de avaliação intime-se – de imediato - o 
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executado na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou por correio, 

podendo oferecer impugnação no prazo de quinze dias - em conformidade 

com o artigo 475-j § 1º do CPC;

b) com embargos, abra-se vista à parte credora para, em cinco dias, dizer 

sobre os embargos e, inclusive, se tem interesse na adjudicação do bem 

pelo valor da avaliação, depositando a diferença, se for o caso;

c) sem embargos, intime-se a parte credora para dizer se tem interesse na 

adjudicação do bem pelo valor da avaliação, depositando a diferença, se 

for o caso.

 IV. Negativa a penhora, no mesmo ato deverá o Oficial de Justiça intimar o 

devedor para, no prazo de quinze (15) dias, indicar bens passíveis de 

penhora (§ 3º do art. 652, do CPC c/c 475-R do CPC).

 V. Não localizado o devedor, ou inexistentes bens passíveis de 

constrição, intime-se o credor para, no prazo de dez dias, indicar, na 

primeira hipótese, o atual endereço do devedor, ou, na segunda, bens 

passíveis de constrição.

VI. Cumpra-se com seus ulteriores termos independente de nova 

conclusão.

VII. Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da execução (art. 20, § 

4º do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 64144 Nr: 190-20.2014.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria José Basílio da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 Vistos.

Vista dos autos a DPE.

Verifica-se que a contrafé fora juntada aos autos (fls. 73/79), sendo 

assim, desentranhem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69328 Nr: 86-91.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Chapada 

dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL EVARISTO SANTAREM 

GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido para de notificação do vice-prefeito, em ação 

declaratória de nulidade de ato administrativo.

Em que pese o vice-prefeito não ser parte na presente demanda, verifico 

que o mesmo é assistente litisconsorcial uma vez que tem interesse 

jurídico na demanda.

 Nestes termos, com fundamento no princípio da economia, celeridade e 

instrumentalidade das formas, recebo o pedido de fl. 316 como pedido de 

assistência litisconsorcial e consequentemente determino a 

citação/intimação do vice-prefeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 114-59.2015.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIGATRANS TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se,

 Após, devolva a CP com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67673 Nr: 3069-97.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Gerência 

Regional de Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemilda dos Santos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO

 Vistos, etc.

Independente de penhora, depósito ou caução, sendo tempestivos, recebo 

os embargos opostos, os quais deverão tramitar apensos à ação de 

execução, sem suspensão do processo principal.

Manifeste-se o embargado, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

disposto no artigo 740 do Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para julgamento imediato do pedido ou 

designação de audiência una.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33995 Nr: 90-32.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista, Quênesse Dyogo do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA.De consequência, condeno o Requerido a incorporar à 

remuneração do(a) Autor(a) o percentual de 11,98% decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os 

valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 

17/01/2009, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, 

inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.A verba devida referente ao período 

anterior a 29/06/09, data em que a Lei n° 11.960/09 entrou em vigor, deve 

ser atualizada segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de 

mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada 

parcela. Contudo, a partir de 29/06/09, e considerando, ainda, a 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os 

valores devem ser corrigidos, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada vencimento, e 

acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial 

n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013.A apuração do quantum 

devido será realizada em fase de liquidação de sentença.Condeno, ainda, 

o Município de Alto Garças/MT no pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) o que faço 

com fundamento no § 4º do Artigo 20 do Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar o Município no pagamento das custas processuais vez que o 

mesmo é isento por força do Artigo 3º da Lei Estadual 7.603/2001.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 1535-56.2012.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcivan Divino Cabral de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antenaldo Carrijo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: 

a) rejeitar o pedido de afastamento da aplicação do sistema de 

amortização pela Tabela Price e da capitalização de juros com 

periodicidade inferior a 1 (um) ano; b) acolher o pedido de vedação de 

cobrança de comissão de permanência e de correção monetária de modo 

cumulativo, devendo prevalecer apenas a cobrança de correção 

monetária ou dos encargos moratórios, acrescida de multa contratual 

limitada a 2% (dois por cento); c) condenar o autor a depositar/pagar o 

saldo (valor cobrado pelo réu excluída a cobrança de comissão de 

permanência e de correção monetária de modo cumulativo, devendo 

prevalecer apenas a cobrança de correção monetária ou dos encargos 

moratórios, acrescida de multa contratual limitada a 2%), do qual deve ser 

abatido o valor consignado em Juízo pelo autor, ficando o réu autorizado a 

realizar o levantamento das parcelas depositas em Juízo pelo autor. Em 

consequência, revogo a liminar anteriormente concedida, estando a 

instituição financeira requerida autorizada a proceder ao levantamento dos 

valores depositados em juízo, por se tratar de quantia incontroversa, 

podendo eventual diferença ser exigida pelas vias adequadas.Ante a 

sucumbência recíproca, custas “pro rata”. Honorários compensados, na 

forma da Súmula 306 do STJ.Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32413 Nr: 725-47.2013.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antenaldo Carrijo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: 

a) rejeitar o pedido de afastamento da aplicação do sistema de 

amortização pela Tabela Price e da capitalização de juros com 

periodicidade inferior a 1 (um) ano; b) acolher o pedido de vedação de 

cobrança de comissão de permanência e de correção monetária de modo 

cumulativo, devendo prevalecer apenas a cobrança de correção 

monetária ou dos encargos moratórios, acrescida de multa contratual 

limitada a 2% (dois por cento); c) condenar o autor a depositar/pagar o 

saldo (valor cobrado pelo réu excluída a cobrança de comissão de 

permanência e de correção monetária de modo cumulativo, devendo 

prevalecer apenas a cobrança de correção monetária ou dos encargos 

moratórios, acrescida de multa contratual limitada a 2%), do qual deve ser 

abatido o valor consignado em Juízo pelo autor, ficando o réu autorizado a 

realizar o levantamento das parcelas depositas em Juízo pelo autor. Em 

consequência, revogo a liminar anteriormente concedida, estando a 

instituição financeira requerida autorizada a proceder ao levantamento dos 

valores depositados em juízo, por se tratar de quantia incontroversa, 

podendo eventual diferença ser exigida pelas vias adequadas.Ante a 

sucumbência recíproca, custas “pro rata”. Honorários compensados, na 

forma da Súmula 306 do STJ.Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30819 Nr: 752-64.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco Rosa, José Antonio 

Marcelino Neto, Ricardo Anunciação Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcindo José Villatore Filho, 

Olinto Roberto Terra

 (...) Decido. (...)Portanto, indefiro a renúncia de mandato e de 

desmembramento de autos, devendo a Defesa juntar aos autos o AR 

devolvido para a perfectibilização do ato.(...) Descabido o pedido de 

realização de exame de lesões corporais complementar, haja vista que os 

réus são acusados da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III 

e IV combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo que o Código 

de Processo Penal faz tal exigência quando a imputação aos réus se 

amolda ao tipo penal previsto no art. 129, § 1º, I, do CPP. (...).DO PEDIDO 

DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.Quanto ao pedido de resignação da 

audiência, entendo que este deve ser acolhido, haja vista que não houve o 

retorno da carta precatória da intimação do réu Ricardo Anunciação Silva 

para comparecer à audiência (fls. 489). Aliás, em consulta por este 

Magistrado no sítio eletrônico do TJMA, sequer há registro de que tenha 

sido distribuída, razão pela qual determino a extração das cópias 

necessárias e sua remessa ao Juízo da Comarca de Vitorino Freire para 

as devidas providências correcionais.Anoto que das testemunhas 

indicadas às fls. 505, expediu carta precatória à Comarca de Cuiabá para 

a oitiva de Ana Apolinária. As testemunhas Fernando Xavier de Lima e 

Artur Antunes da Silva Fraga não foram localizadas.Portanto, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 16/04/2015, às 8h30min. Intime-se a 

Defesa para informar o atual paradeiro das testemunhas Fernando Xavier 

de Lima e Artur Antunes da Silva Fraga.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Solicite-se aos Juízos deprecados informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33829 Nr: 12-27.2015.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes São Bento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAKER PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 924, 927 e 929, todos do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido liminar de reintegração de 

posse do requerente no imóvel objeto da lide.4. Indefiro o pedido de 

segredo de justiça formulado pela parte autora porque, para além do 

contrato de arrendamento que instrui o feito estar apócrifo, a matéria 

tratada neste caderno processual não esta contida nas exceções 

previstas no artigo 155, do Código de Processo Civil.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33318 Nr: 941-02.2006.811.0084

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelina Pereira Rolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Pereira Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de 

Andrade Vincenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

por sentença a renúncia dos herdeiros dos bens deixados por falecimento 

de Joana Pereira Lemes em favor de CARMELINA PEREIRA ROLIN, 

ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda Pública.Por conseguinte, extingo o processo com 

resolução no mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.Transitada em 

julgado, pagas eventuais custas processuais, forneça-se à parte 

interessada as peças necessárias e, a seguir, arquive-se com as 

anotações e comunicações de estilo.Expeça-se o necessário.Publique. 
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Registre-se. Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Às providências. Apiacás/MT, 12 de janeiro de 

2015.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37046 Nr: 295-16.2011.811.0084

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 295-16.2011.811.0084

Código nº. 37046

Vara Única

Vistos etc.

Inicialmente, em que pese à parte autora requerer o desentranhamento do 

mandado de citação no endereço Avenida Julio Campos, Bairro Centro, 

Apiacás/MT (fls. 70), observa-se que o endereço constante no mandado 

de fls. 61 é diverso, ou seja, Rua Japurá S/Nº (Auto Mecânica paulista), 

Cidade Apiacás, todavia, defiro o pleito de fls. 70.

Desta forma, desentranhem-se o referido mandado de citação e intime-se 

a parte autora para o devido cumprimento do mandado.

Ademais, tendo em vista pedido de fls. 48, providencie a Sra. Gestora a 

retirada do processo da tramitação em segredo de justiça.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Apiacás/MT, 12 de janeiro de 2015.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45538 Nr: 249-56.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandarim Agropecuária LTDA, Agropastoril Madereira e 

Colonizadora Sanhaço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gomes, Raimundo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Fernanda Panka Ayres, 

Sandro Gilbert Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini

 Processo nº. 249-56.2013.811.0084

Código nº. 45538

Vara Única

Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 314/370.

Se tempestivos, recebo o presente Recurso de Apelação de fls. 314/370, 

em ambos os efeitos, de acordo com o artigo 520, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar as contrarrazões 

no prazo legal, nos termos do artigo 518 do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Apiacás, 15 de janeiro de 2015.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45542 Nr: 253-93.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 253-93.2013.811.0084

Código nº. 45542

Vara Única

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, alega o exequente que atuou como defensor dativo por 

nomeação deste Juízo no processo Cód.9270, conforme certidão de fls. 

11, pleiteando, ao final, pelo pagamento dos honorários arbitrados.

 Instado a manifestar nos termos do art.730 do CPC, o executado informou 

que já foram tomadas às providências cabíveis (fls. 19).

Às fls. 24 o exequente informou o número da conta bancária.

Desta forma, tendo em vista que não houve a oposição de embargos pela 

Fazenda, requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno Valor - 

RPV ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Após, o cumprimento ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Apiacás/MT, 12 de janeiro de 2015.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46572 Nr: 239-75.2014.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSC, MSC, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora, Maria 

Auxiliadora de Azevedo Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que o inventário não foi providenciado no prazo estipulado 

por lei. Assim, é certo que no Estado de Mato Grosso, a Lei Ordinária nº 

7.850, de 18.12.2002, disciplina a incidência de multa pela inércia da parte 

em não providenciar o inventário. Vejamos: Art. 25 - O descumprimento 

das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou 

Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades:I - quando o 

inventário não for aberto até 60 (sessenta) dias após o óbito – multa 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor do imposto devido na 

transmissão causa mortis; se o atraso exceder a 180 (cento e oitenta) 

dias, a multa será de 20% (vinte por cento). (Nova redação dada pela Lei 

9.061/08).Após a apresentação das primeiras declarações, citem-se a 

Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 999), para que se manifeste sobre os 

valores da avaliação dada pelo Inventariante, podendo, se dela discordar, 

juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (art. 1.002, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 1.008, CPC), para o que devem ser manifestar 

expressamente.Havendo concordância, quanto às primeiras declarações 

e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.Tendo em vista a existência de herdeiros menores, 

notifique-se o Ministério Público do processamento do Inventário, pois a 

intervenção do Órgão Ministerial é obrigatória em todas as fases, em caso 

de existência de Incapazes.Após voltem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Apiacás/MT, 12 de janeiro de 2015.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, 

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46348 Nr: 18-92.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de 
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Andrade Vincenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 18-92.2014.811.0084

Código nº. 46348

Vara Única

Vistos etc.

Inicialmente, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 07 de maio de 2014, às 13h30min.

Tendo em vista as informações prestadas às fls. 28, cite-se o requerido 

por Carta Precatória, e intime-se a autora para que compareçam à 

audiência acima designada, acompanhados de seu(s) advogado(s) e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da requerente em extinção e arquivamento do processo e do 

requerido em confissão e revelia.

Consigne no mandado que na audiência, se não houver acordo, poderá o 

réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença.

Por fim, intime-se a parte requerida, para efetuar o depósito da pensão 

alimentícia, fixada em 35% do salário mínimo a título de alimentos 

provisórios, conforme fls. 15, diretamente na conta bancária fornecida 

pela parte autora às fls. 07.

Cite-se e intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Apiacás/MT, 12 de janeiro de 2015.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46597 Nr: 263-06.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lacerda Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ( ...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 

2015, às 10h30min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal 

(convênio INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: 

a) a defesa deve ser oferecida no prazo legal ordinário, face ausência de 

prévia audiência de conciliação; b) o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ut art. 407 do 

CPC; c) na referida audiência serão apresentadas as derradeiras 

alegações, oralmente; d) se crível, a conciliação será reduzida a termo e 

homologada por sentença (CPC, art. 277, § 1º). INTIME-SE o Requerente 

para conhecimento da data supra, informando que o rol testemunhal 

deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

conforme art. 407 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às ProvidênciasApiacás/MT, 12 de janeiro de 

2015.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 133-16.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 

2015, às 10h00min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal 

(convênio INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: 

a) a defesa deve ser oferecida no prazo legal ordinário, face ausência de 

prévia audiência de conciliação; b) o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ut art. 407 do 

CPC; c) na referida audiência serão apresentadas as derradeiras 

alegações, oralmente; d) se crível, a conciliação será reduzida a termo e 

homologada por sentença (CPC, art. 277, § 1º). INTIME-SE o Requerente 

para conhecimento da data supra, informando que o rol testemunhal 

deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

conforme art. 407 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às ProvidênciasApiacás/MT, 12 de janeiro de 

2015.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46623 Nr: 287-34.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 

2015, às 11h00min.INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal 

(convênio INSS e TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando que: 

a) a defesa deve ser oferecida no prazo legal ordinário, face ausência de 

prévia audiência de conciliação; b) o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ut art. 407 do 

CPC; c) na referida audiência serão apresentadas as derradeiras 

alegações, oralmente; d) se crível, a conciliação será reduzida a termo e 

homologada por sentença (CPC, art. 277, § 1º). INTIME-SE o Requerente 

para conhecimento da data supra, informando que o rol testemunhal 

deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

conforme art. 407 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às ProvidênciasApiacás/MT, 12 de janeiro de 

2015.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46677 Nr: 349-74.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdS, MAdSdS, CIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva, José Renato Salício Fabiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 349-74.2014.811.0084

Código nº. 46677

Vara Única

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão 

por Morte ajuizada por Yuri de Santana e Marcos Antonio de Santana da 

Silva, menores impúberes representados por sua progetinora CLEUNICE 

INES DE SANTANA em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação às 

fls. 36/38.

A parte Requerente impugnou às fls. 43.

Não há preliminares a serem analisadas.

Dessa forma, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 

de maio de 2015, às 11h30min.

INTIME-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para comparecer à audiência, mencionando: a) o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 

(dez) dias, ut art. 407 do CPC; b) na referida audiência serão 

apresentadas as derradeiras alegações, oralmente; Referida intimação 

deverá ser realizada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência, a contar da juntada do ato cumprido (RSTJ 87/273), sob 

pena de nulidade (JTA 94/131).

 INTIME-SE a Requerente para conhecimento da data supra, informando 
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que o rol testemunhal deverá ser apresentado com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias, conforme art. 407 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Apiacás/MT, 12 de janeiro de 2015.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45374 Nr: 86-76.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viro Inácio Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo, Márcio José 

Negrão Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Srº. VIRO 

INACIO KLEIN, na base na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde a data do requerimento admnistrativo (DIB em 

17/09/2012) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

15/01/2015).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código 

de Processo Civil. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa.Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45376 Nr: 88-46.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Srº. JOSÉ 

GOMES VIEIRA, na base na base de um salário mínimo mensal, inclusive 

13º salário, devido desde a data do requerimento admnistrativo (DIB em 

05/12/2011) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

15/01/2015).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código 

de Processo Civil. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa.Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45377 Nr: 89-31.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 ao Srº. ENOQUE 

FRANCISCO DA SILVA, na base na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento admnistrativo 

(DIB em 25/07/2012) e data de início de pagamento na data desta sentença 

(DIP 15/01/2015).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor 

do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código 

de Processo Civil. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa.Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37456 Nr: 211-78.2012.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Aparecida Santana Baliero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial ação e, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§4º, artigo 20, Código 

de Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 12 da Lei nº 

1.060/50.INTIME-SE a parte autora (inciso I, artigo 506, CPC) e em seguida 

o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS.Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Apiacás/MT, 15 de janeiro de 2015.Laura Dorilêo CândidoJuíza 
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de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 05/2015-DF

  

O Excelentíssimo Senhor Doutor Arom Olímpio Pereira, MM. Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de sua competência legal,

  

CONSIDERANDO a queda de energia elétrica na Cidade de Araputanga/MT 

que ocorreu no dia 16/01/2015, ocasionando o desligamento do servidor 

central do Fórum e conseqüentemente a paralisação total à conexão da 

rede interna e acesso aos sistemas de internet e telefone.

  

R E S O L V E:

  

I - Suspender o expediente do Foro desta Comarca, bem como nos 

cartórios extrajudiciais, no dia 16 de janeiro de 2015 (sexta -feira) em 

virtude da falta de energia.

  

II – Estabelecer que os prazos processuais que, por ventura, devam 

iniciar-se ou completar-se nessa data, automaticamente prorrogados para 

o primeiro dia útil subseqüente.

  

III - Afixe cópia no mural da Diretoria e no átrio do fórum.

  

IV - Remeta-se cópia à Presidência do Egrégio do Tribunal de Justiça e à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

  

Publique, registre-se e cumpra-se.

  

Araputanga/MT, 16 de janeiro de 2015.

  

Arom Olímpio Pereira

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Edital

AUTOS Nº 2275-39.2011.811.0038 Id. 50156

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL (artigo 309, da Lei 9.503/1997)

AUTOR(ES): Ministério Publico

RÉU(S): Jair de Oliveira

CITANDO: DENUNCIADO(A): JAIR DE OLIVEIRA, Cpf: 536.183.941-87, Rg: 

433.679 SSP MT Filiação: Domicio de Oliveira e Maria de L. M. de Oliveira, 

data de nascimento: 10/06/1963, brasileiro(a), natural de Jacarai-BA, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do denunciado acima indicado de conformidade 

com o despacho e da denúncia a seguir transcritos, para que ofereça 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do 

CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do 

CPP). RESUMO DA INICIAL: Consta dos autos que no dia 8/12/2011, por 

volta das 15 horas, o denunciado conduzia veículo automotor tipo Gol, em 

via pública, no Município de Indiavaí/MT, na contramão de direção, gerando 

perigo e dano, sem da devida CNH, quando foi abordado e preso em 

flagrante delito. DECISÃO/DESPACHO: Vistos, 1.Compulsando os autos 

com vagar, verifico que até a presente data não fora recebida a denúncia 

ofertada em desfavor do acusado JAIR DE OLIVEIRA. Após análise da 

exordial acusatória, tenho que esta preencheu os requisitos estampados 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a exposição 

dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem assim a 

qualificação do acusado e a classificação do crime, estando ausentes as 

hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código. 2.Por outro 

lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto que a 

denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas provas 

da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de autoria 

(fumus boni juris), a justificar o oferecimento da denúncia. 3.Presentes os 

indícios de autoria e de materialidade, recebo a denúncia em todos os 

seus termos e para todos os efeitos legais contra JAIR DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 

309, da Lei n° 9.503/97. 4.Comunique-se ao Instituto de Identificação e à 

Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC). 5.Levando-se em consideração que o acusado 

encontra-se em local incerto e não sabido, defiro a cota ministerial de fls. 

59/60, pelo que determino a citação do acusado Jair de Oliveira por edital 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361, do Código de 

Processo Penal. 6.Após completada a citação do acusado, e, transcorrido 

o prazo para a resposta, certifique-se nos autos, e, abra-se nova vista ao 

DD. Representante do Ministério Público. 7.Cumpra-se. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Keyla Maria Pains de Oliveira, 

Auxiliar udiciária, digitei. Araputanga - MT, 19 de janeiro de 2015. João 

Henrique. Gestor Judiciário.

 AUTOS Nº 2188-54.2009.811.0038 Id. 23401

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL (artigo 302, caput, da Lei Federal n. 

9.503/1997)

AUTOR(ES): Ministério Publico

RÉU(S): Newton Cesar Jatobá Correia

CITANDO: DENUNCIADO(A): NEWTON CESAR JATOBÁ CORREIA, Cpf: 

848.502.724-87, Rg: 4.450.809 SSP MT Filiação: Armando Correia da Silva 

e Ana Elizabete Cesar Jatobá Correia, data de nascimento: 23/01/1973, 

brasileiro(a), natural de Recife-PE, casado(a), Endereço: Av. Aldo Ribeiro 

Borges, 817 Ou R. Carlos Luz, 454, Bairro: Jd Primavera, Cidade: 

Araputanga-MT.

 FINALIDADE: CITAÇÃO do denunciado acima indicado de conformidade 

com o despacho e da denúncia a seguir transcritos, para que ofereça 

resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do 

CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do 

CPP). RESUMO DA INICIAL: Consta dos autos que no dia 02/08/2009, por 

volta das 19h30min, na Rodovia MT 248, próximo ao trevo da Comunidade 

Farinópolis, Município de Araputanga/MT, o denunciado conduzindo um 

veículo automotor tipo Fox, deu causa, culposamente, por inobservância 

de cuidado necessário, a acidente automobilístico, que resultou na morte 

da vítima Matias Fernandes Ataídes, incorrendo em tese, no delito 

tipificado no artigo 302, caput, da Lei Federal n. 9.503/1997. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição, 1.Presentes os indícios de 

autoria e de materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e 

para todos os efeitos legais contra NEWTON CESAR JATOBÁ CORREIA, 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 

302, caput, da Lei Federal n° 9.503/1997. 2.Cite-se o denunciado para que 

ofereça resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

396, do CPP), momento em que poderão arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do 

CPP). 3.Diante do teor do Provimento n.º 30/2008 – CGJ, determino que o 

oficial de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado 

ou que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se 

necessário constar na certidão esta informação. 4.Em não sendo ofertada 

a defesa por advogado constituído ou havendo a informação acima citada 

no sentido de que os denunciados não tenham condições de constituir um 

advogado, o que deverá ser certificado, nomeio, desde já, o defensor 

público, que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. Com a certidão, a 

intimação do defensor público deverá ser imediata, sem necessidade de 

nova conclusão dos autos. 5.Comunique-se ao Instituto de Identificação e 

à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC). 6.Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Keyla Maria Pains de Oliveira, auxiliar judiciária, digitei. 

Araputanga - MT, 19 de janeiro de 2015. João Henrique. Gestor Judiciário.

AUTOS N.º 2145-44.2014.811.0038 Id. 58373
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ESPÉCIE: Execução de Alimentos (artigo 733, do CPC)

PARTE AUTORA/CREDORA: Ailson Bento Gomes, Gabrielly Silva Gomes e 

Gabriel Silva Gomes

PARTE RÉ/DEVEDORA: Viviane da Silva Pontes

CITANDO: REQUERIDO(A): VIVIANE DA SILVA PONTES, Cpf: 

048.362.321-04, Rg: 2458095-3 SSP MT Filiação: Jose Leoncio Pontes de 

Souza e Maria Elena da Silva, data de nascimento: 03/03/1992, 

brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, casado(a), Endereço: Rua e, 

Bairro: Jd Vilage, Cidade: Araputanga-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 394,87

VALOR DOS ALIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, 

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014: 394,87 (trezentos noventa e quatro 

reais oitenta e sete centavos).

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 394,87 (trezentos 

noventa e quatro reais oitenta e sete centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 

1º).

 Eu, Keyla Maria Pains de Oliveira, digitei. Araputanga - MT, 19 de janeiro 

de 2015.João Henrique. Gestor Judiciário.

 AUTOS N.º 2135-97.2014.811.0038 Id. 58359

ESPÉCIE: Execução de Alimentos (artigo 733, do CPC)

PARTE AUTORA/CREDORA: Marilene Martins Nogueira e Éricles Martins 

Nogueira da Silva

PARTE RÉ/DEVEDORA: JOSE CARLOS DA SILVA

CITANDO: REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua Bahia, Bairro: São Luiz, Cidade: Araputanga-MT

VALOR DOS ALIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, 

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014: R$ 651,60 (seiscentos e cinquenta e um 

reais e sessenta centavos).

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 651,60, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º). Eu, Keyla Maria Pains de Oliveira, auxiliar judiciária, digitei.

 Araputanga - MT, 19 de janeiro de 2015. João Henrique. Gestor Judiciário.

 AUTOS N.º 2298-77.2014.811.0038 Id. 58655

ESPÉCIE: SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO

PARTE AUTORA: Roseni Cardoso dos Santos Ramos e Paula Aparecida 

dos Santos

PARTE RÉ: Pedro Paulo Alves Ramos

CITANDO: REQUERIDO(A): PEDRO PAULO ALVES RAMOS, Cpf: 

568.345.191-49, Rg: 0910756-8 SSP MT Filiação: Adelina Alves Ramos, 

data de nascimento: 06/06/1969, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

casado(a), auxiliar de indústria, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2014

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente (menor) P. A. dos S., nascida aos 

3/5/1988, deseja casar-se com Wanderson Domingos Santana, 

necessitando que os assistentes autorizem o casamento, porém seu 

genitor, senhor Pedro Paulo Alves Ramos encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, assim, uma vez que a genitora está de acordo com a 

realização do casamento, com fulcro no artigo 1.631 do Código Civil, 

requer seja concedido o suprimento judicial de consentimento, para 

autorizar a menor a casar-se. DESPACHO: *Autos nº 

2298-77.2014.811.0038 (58655), Vistos. 1. Recebo a exordial. 2. 

Presentes os pressupostos, defiro ao autor os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 

1.060/50. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado. 3. Considerando que na exordial consta que a 

parte requerida encontra-se em local incerto e não sabido, determino sua 

citação por edital pelo prazo de 20 dias (art. 231 e ss do CPC), sobre os 

termos da presente com todas as advertências legais. 4. Transcorrido o 

prazo, sem manifestação da parte ré, nomeio desde já como curador 

especial do requerido o Ministério Público, o qual deverá ser intimado para 

seu mister, dando seu consentimento ou não em face aos pedidos da 

autora. 5. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Araputanga-MT, 15 de dezembro de 2014. Arom Olímpio Pereira - Juiz de 

Direito. Eu, Keyla Maria Pains de Oliveira, auxiliar judiciária, digitei. 

Araputanga - MT, 19 de janeiro de 2015. João Henrique. Gestor Judiciário.

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 446-57.2010.811.0038 ID. 24411

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Roniclei Ramalho Leite

PARTE RÉQUERIDA: Sanny Vasconcelos Chagas

INTIMANDO: REQUERIDO(A): SANNY VASCONCELOS CHAGAS, Cpf: 

725.712.413-20, Rg: 90.000.2102.698 Filiação: , brasileiro(a), 

divorciado(a), do lar, Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ACIMA QUALIFICADA, 

PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 

12/03/2015, ÀS 15:40 HORAS, NO EDIFÍCIO DO FORUM, DA CIDADE E 

COMARCA DE ARAPUTAGA/MT, SITO NA AV. CASTELO BRANCO, 

CENTRO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Keyla Maria Pains de 

Oliveira, digitei. Araputanga - MT, 19 de janeiro de 2015. João Henrique. 

Gestor Judiciário.

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 932-08.2011.811.0038

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Adaildes Pimenta Pereira de Lima e Leandro Pimenta 

Pereira de Lima e Natalia Pimenta Pereira de Lima

PARTE RÉQUERIDA: Everaldo Simoes de Lima

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: EVERALDO SIMÕES DE LIMA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO BLOQUEIO 

EFETUADO, PARA QUERENDO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

OFEREÇA IMPUGNAÇÃO.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO:

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiane Ramalho 

Teixeira, digitei. Araputanga - MT, 19 de janeiro de 2015. João Henrique. 

Escrivã(o) Judicial. Aut. Provimento 54/2007 CGJ.

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2479-15.2013.811.0038 – ID: 55087

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): União Federal

EXECUTADO(A, S): Luzeni Miranda Correia

CITANDO(A, S): Executados(as): Luzeni Miranda Correia, Cpf: 

000.371.691-06 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antônio Cezino, 

S/n, Bairro: Jardim Vitoria, Cidade: Araputanga-MT.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 31.998,95 (trinta e um mil, novecentos e noventa e 

oito reais e noventa e cinco centavos).

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Execução Fiscal, valor supra, Processo 

Administrativo nº 19930 158062/2013-60, referente a inadimplência 

contratual.
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, João Henrique, digitei. Araputanga - MT, 19 

de janeiro de 2015. João Henrique. Gestor Judiciário Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58127 Nr: 2058-88.2014.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Francisco Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que em 15 (quinze) 

dias efetue o pagento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

28,00 (vinte e oito) reais na conta corrente nº 15066-5 ag. 2939-4, Fórum 

Judicial de Araputanga/MT, Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58990 Nr: 2462-42.2014.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes, 

Flaviano Bellinati Garcia Perez, Gilberto Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 28,00 (vinte e 

oito) reais, na conta corrente nº 15066-5 ag. 2939-4, Fórum Judicial de 

Araputanga/MT, Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52293 Nr: 2216-17.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Odorissio Martin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos, 

Etelmínio Arruda Salomé Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo legal 

apresente as contrarrrazões ao recurso de apelação de fls. 164/171 

juntado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23518 Nr: 2305-45.2009.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Raimundo de Andrade, Manoel Vilela de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Walter de Souza Freitas, 

Celma Rosa Pereira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Meyer da 

Fonseca, Rosalvo Pinto Brandao

 Intimação da parte Devedora da para se manifestar nos autos acerca do 

item 3 do despacho de fls. 71 transcrito abaixo: No mais, intime-se a parte 

a devedora, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

valor da condenação em honorários fixados na r. sentença, ou comprovar 

que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), 

nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 56543 Nr: 1227-40.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Urbieta Pinheiro, Terezinha de Jesus Gomides 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Jordão da Silva, Ana Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação de fls. 46/47 juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25575 Nr: 1616-64.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Guedes do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junio de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que compareça 

parante este cartório a fim de retirar a carta de sentença expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20956 Nr: 1955-91.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Maria Nassarden, Vitor Silva Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES

 Intimação da parte requerida para efetuar o preparo para fins de 

distribuição da CP na Comarca de Rio Branco/MT com a finalidade de oitiva 

de testemunha arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22093 Nr: 886-87.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdSG, ACGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplicio Kuhn

 Intimação da douta advogadada da parte autora para que em 10(dez) dias 

se manifeste nos autos requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58571 Nr: 2256-28.2014.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Valverde Ricci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernadete Parra 

Merino

 Intimção do advogado da parte requerida para se manifestar nos autos 

requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58744 Nr: 2333-37.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Coopnoroeste de Credito Rural do Noroeste de Mato 

GrossoLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 28,00 (vinte e 

oito reais) na conta corrente nº 15066-5 ag. 2939-4 Banco do Brasil, 

Fórum Judicial de Araputanga/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23022 Nr: 1813-53.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A (Friboi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGN Editora de Guias Nacionais Empresariais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douto advogada da parte autora para que se manifeste nos 

autos requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 14813 Nr: 822-82.2006.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Jesus Auerswald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que compareça 

perante este cartório a fim de retirar o mandado judicial expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 19242 Nr: 262-72.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cerina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto Advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca do retorno do TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22715 Nr: 1545-96.2009.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Torres de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino, Marcos Giovane Artico, Vicente Andreotto Junior

 Intimação do douto advogado da parte requerida para que no prazo legal 

apresente as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51722 Nr: 1608-19.2012.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira, 

Defensoria Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada para autora para que compareça perante 

este cartório a fim de retirar a certidão de casamento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 10436 Nr: 827-75.2004.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Sardinha da Costa Neto, DVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica Aparecida Pacheco 

Mocker Paiva, Oswaldo Alvarez de Campos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que se manifeste nos autos conforme 

requerido na petição de fls. 93/95 juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 126-65.2014.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes, Ricardo Mamedes

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente impugnação 

a contestação juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50931 Nr: 783-75.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Versione Soares de Souza Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier, 

PRISCILA KEI SATO

 Intimação da parte autora para que se manifeste nos autos requerendo o 

que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58095 Nr: 2034-60.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA DE CARVALHO NIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação, constante na Ref: 09, foi protocolada 

tempestivamente, bem como nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

abrir vistas ao advogado da parte requerente para apresentação de 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58613 Nr: 2273-64.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação, constante na Ref: 10, foi protocolada 

tempestivamente, bem como nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 
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abrir vistas ao advogado da parte requerente para apresentação de 

impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57500 Nr: 1787-79.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Lucas 

Alexandre dos Santos Gomes, Maikon Vinicius Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos, 

Etelmínio Arruda Salomé Neto, Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior, Paula Regina Cardoso

 Vistos;

1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo d. causídico em seus 

regulares efeitos (art. 597,CPP).

2. Verifico que já foram apresentadas as contrarrazões, motivo pelo qual, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20343 Nr: 1345-26.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Nobre Castelo, Elber 

Ribeiro Coutinho de Jesus, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 17870 Nr: 1199-19.2007.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala, Marionely 

Araujo Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosalvo Pinto Brandao

 Intimação das partes para se manifestar nos autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 1100 Nr: 264-91.1998.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Costa Marques, Nelson da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosalvo Pinto Brandao

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o presente feito encontra-se paralisado a mais de 90 dias. 

Bem como, que em cumprimento ao provimento 56/2007 CGJ e as 

determinações contidas na CNGC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao advogado da parte autora para manifestação.

 Certifico ainda, o apensamento aos autos de Embargos cód. 17870.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26249 Nr: 2292-12.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar acerca 

do retorno dos autos do TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 35-97.1999.811.0038

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Felix de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Ferreira, Norma de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 Intimação da parte devedora para que efetue o pagamento da quantia 

devida, conforme cálculo abaixo transcrito; CÁLCULO1

1 – Atualização de dívida conforme determinação de fl. 385, considerando 

cálculo de

fl. 323

Valores atualizados até 01/11/2014 Indexador utilizado: INPC (IBGE)

Juros Moratórios

De 03/04/2008 a 01/11/2014: 0,5% /mês simples

Data Valor original Valor atualizado J.Mor.(%) J.Mor.(R$) Total

03/04/2008 R$ 586.818,70 R$ 850.623,85 39,00%R$ 331.743,30 R$ 

1.182.367,15

Total R$ 850.623,85 R$ 331.743,30 R$ 1.182.367,15

2 – Honorários Advocatícios

10% sobre o valor da condenação (fls. 310/320) R$ 118.236,71

3 – Total geral da dívida

Dívida + honorários advocatícios R$ 1.300.603,87

Importa a presente atualização de dívida no valor de R$ 1.182.367,15 (um 

milhão

cento e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quinze 

centavos), e honorários

advocatícios em R$ 118.236,71 (cento e dezoito mil duzentos e trinta e 

seis reais e setenta e

um centavos), totalizando a quantia de R$ 1.300.603,87 (um milhão 

trezentos mil

seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos).

Araputanga/MT, 12 de novembro de 2014.

Flávia Gonzaga de Freitas

Distribuidora/Contadora/Partidora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20427 Nr: 1434-49.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Juliano Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simei da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva

 Intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

de direito for, tendo em vista o retorno do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26209 Nr: 2252-30.2010.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Eusebio Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes, 

JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, Milken Jacqueline C. 

Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, querendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 52128 Nr: 2039-53.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro Marquez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior, 

Wagner Peruchi de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autor para se manifestar nos autos 

acerca do não comparecimentoda parte autora na perícia anteriormente 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53507 Nr: 858-80.2013.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Pereira Meire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A, Maria Lucilia Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que se manifeste nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21712 Nr: 493-65.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga, Erminio Duca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Randalle Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca da carta 

precatória juntada nos autos "Diligência negativa".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55739 Nr: 563-09.2014.811.0038

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Pastorini Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Kazuo Tanaka Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adani Primo Triches, katy 

Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, conforme cálculo em anexo: CERTIDÃO

Considerando r. sentença acostada à fl. 33, e informação datada de 

30/10/2014 na

pessoa do senhor Roberto, do Departamento de Controle e Arrecadação, 

às 15h10min,

informo abaixo as custas processuais devidas pelo autor da demanda:

1-Atualização monetária do valor da causa para fins de cálculo de custas

Valores atualizados até 01/10/2014 Indexador utilizado: INPC (IBGE)

Data Valor original Valor atualizado

21/03/2014 R$ 1.000,00 R$ 1.033,03

Total R$ 1.033,03

2 - Cálculo de Custas

Custas R$ 376,85

Taxa Judiciária R$ 107,10

Serviços de fac-símile ou similares R$ 57,50

TOTAL R$ 541,45

Importa o presente cálculo de custas na quantia de R$ 541,45 (quinhentos 

e

quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)1.

Araputanga

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 14443 Nr: 503-17.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Bagno Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que em 10 (dez) dias 

se manifeste nos autos acerca da manifestação da parte autora de fls. 

127/128 juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51424 Nr: 1285-14.2012.811.0038

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca do retorno 

do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50674 Nr: 502-22.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Garcia Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva

 Intimação das partes para se manifestarem nos autos acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20145 Nr: 1162-55.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Henrique de Candido Magio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos requerendo o que 

de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20141 Nr: 1146-04.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos requerendo o que 

de direito for.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25153 Nr: 1194-89.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Sergio Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca do oficial 

de justiça de fls. 271.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55389 Nr: 242-71.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Evaristo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior

 intimação da parte requerida para se manifestar nos autos requerendo o 

que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53295 Nr: 634-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nondes Andrade, Evanilda Braga Ortêncio 

Munhóz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, Renato Chagas Corrêa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23967 Nr: 2662-25.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Lídio Beltrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos requerendo o que 

de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26269 Nr: 2312-03.2010.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca da 

certidão do oficial de justiça de fls. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 7800 Nr: 12-15.2003.811.0038

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Indiavai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória A. Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior

 Intimação do douto advogado da parte requerida para se manifestar nos 

autos requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 19226 Nr: 246-21.2008.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAdCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimaro S/A Distribuidora de Maquinas 

Rodoviaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca dos 

documentos juntados às fls. 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 19144 Nr: 162-20.2008.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cornelio Bento, Andrina Furtado Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Messias de Lima, Antonio Martins Vieira, 

Dorval de Jesus Lopes, José Custódio da Silva, Orico Basilio Soares, 

Francisco Antonio da Silva, Maria Idalina de Jesus, Osmar Pereira de Melo, 

Pedro Klinpell, Nair Lima da Silva, Maria Alves Poderoso, Edesio dos 

Santos Poderoso, Natanair Gomes da Silva, Caselau Barroso Oliveira, 

João Francisco Sobrinho, Emilia Honorio Sobrinho, Natanael Loures Rosa, 

Joaquim Bispo Ferreira, Gesu Mendes Teixeira, Divaldo Rosa, David Will, 

Clemente da Rocha Silva, Luiz Deon, Ana Maria de Jesus, João Maforte 

Filho, José Marcelino dos Anjos, Joaquim Gomes da Silva, José Luiz 

Cabral, João Julio Promoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que efetue o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta) reais, na 

conta nº 15066-5 ag 2939-4 Fórum Judicial de Araputanga, Banco do 

Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50442 Nr: 244-12.2012.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio de Oliveira Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 14,00 

(quatorze reais) na conta nº 15066-5 ag 2939-4, Fórum Judicial de 

Araputanga, Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57508 Nr: 1794-71.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 09h40min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 1915-02.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Alves Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 10h00min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57811 Nr: 1912-47.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco dos Reis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago, Ana 

Lucia de Freitas Alvarez, Luiz Nelson Zuchetti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 10h20min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57917 Nr: 1946-22.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago, Ana 

Lucia de Freitas Alvarez, Luiz Nelson Zuchetti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 10h40min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 56879 Nr: 1471-66.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, Juliano 

Marques Ribeiro, Paula Regina Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 11h00min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 56909 Nr: 1497-64.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Teixeira Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, Juliano 

Marques Ribeiro, Paula Regina Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 13h00min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57078 Nr: 1604-11.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, Juliano 

Marques Ribeiro, Paula Regina Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 13h20min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 56851 Nr: 1452-60.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Moreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques, Juliano 

Marques Ribeiro, Paula Regina Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 13h40min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 57995 Nr: 1984-34.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SANTANA , ANDRESSA SANTANA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a perícia médica foi designada para 

ser realizada no dia 10 de abril de 2015, às 14h00min, nas dependências 

do Edifício do Fórum da Comarca de Araputanga-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58919 Nr: 2423-45.2014.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidivani da Silva Brassoloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos, 

Luiz Gonçalves de Seixas Filho

 Vistos...

1. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos, contudo, 

ad cautelam, condiciono seu cumprimento ao acompanhamento por 

profissional habilitado, que deverá ser indicado pelas partes, com a 

finalidade de certificar que a parcela do imóvel a ser reintegrado, de fato, 

faz parte do imóvel da parte autora, devendo o Sr. Meirinho ser 

contactado para tal fim.

 2. Expeça-se o necessário.

 3. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 58919 Nr: 2423-45.2014.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidivani da Silva Brassoloto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos, 

Luiz Gonçalves de Seixas Filho

 Intimação do advogado da parte requerida acerca da r. decisão proferida 

nos autos, a seguir transcrita: Vistos...

1. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos, contudo, 

ad cautelam, condiciono seu cumprimento ao acompanhamento por 

profissional habilitado, que deverá ser indicado pelas partes, com a 

finalidade de certificar que a parcela do imóvel a ser reintegrado, de fato, 

faz parte do imóvel da parte autora, devendo o Sr. Meirinho ser 

contactado para tal fim.

 2. Expeça-se o necessário.

 3. Cumpra-se com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21318 Nr: 100-43.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian de Oliveira Ianh Junior, Zenilda Maria de Souza 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, Atlantico Fundo de 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima, 

Jose Edgard da Cunha Bueno Filho, Mario Cardi Filho

 Intimação da parte auotra para se manifestar nos autos requerendo o que 

de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22078 Nr: 870-36.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato de Oliveira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros Ltda - Convenio DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior, 

Wagner Peruchi de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi

 Intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos requerendo o que de direito for.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 005/2015-DF

  

 A Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes, Juíza de Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

  

Considerando a Lei Municipal nº 98, de 26 de janeiro de 1972, do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Arenápolis-MT.

  

R E S O L V E:

 

Suspender o expediente forense e os prazos processuais no Fórum desta 

Comarca no dia 20 de janeiro de 2015, (terça-feira), em virtude de 

feriado municipal, em comemoração ao Padroeiro desta cidade de 

Arenápolis, Senhor São Sebastião.

  

Cumpra-se, remetendo cópia ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral 

da Justiça e ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

  

 Arenápolis-MT, 16 de janeiro de 2015.

  

Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 18684 Nr: 583-12.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Autarquia Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação por quantia certa 

intentada por TEREZINHA PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Foi determinada a expedição dos respectivos RPV’s para levantamento 

dos valores apresentados (fl. 101).

Posteriormente o executado informou a disponibilização das verbas (fls. 

109/110).

Sendo assim, nos termos do art. 794, I do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução movida por Terezinha Pereira da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que faço com resolução de 

mérito.

Expeça-se o competente alvará em favor do exequente.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Arenápolis/MT, 17 de janeiro de 2015.

Augusta Prutchansky Martins Gomes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 16411 Nr: 29-14.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Murilo do Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Autarquia Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS, Fernanda Vilela Zagatto

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação por quantia certa 

intentada por ARLINDO MURILO DO ROSÁRIO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Os cálculos apresentados corretamente pelo exequente foram 

homologados, motivo pelo qual, foi determinada a expedição dos 

respectivos RPV’s para levantamento dos valores apresentados (fl. 91).

Posteriormente o executado informou a disponibilização das verbas (fls. 

101/102).

Sendo assim, nos termos do art. 794, I do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução movida por Arlindo Murilo do Rosário em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que faço com resolução de 

mérito.

Expeça-se o competente alvará em favor do exequente.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. R. I. C.
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2015.

Augusta Prutchansky Martins Gomes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 42214 Nr: 156-73.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Autarquia 

Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Murilo do Rosario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelaine Feijó Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo

 Vistos, etc.

Ante o trânsito em julgado da sentença de fls. 19/20, traslada-se cópia da 

mesma para os autos em apenso.

Após, desapensem-se e arquivem-se.

Cumpra-se.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2015.

Augusta Prutchansky Martins Gomes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 42963 Nr: 1113-74.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Autarquia Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1113-74.2013.811.0026 (42963)

Vistos, etc.

Diante da juntada da decisão do Egrégio Tribunal de Jusltiça, designo, 

desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 22/04/2015, às 

16:00 horas, oportunidade em que a autora deverá comparecer 

pessoalmente para tomada de seu depoimento pessoal, sob pena de 

confissão (CPC, art. 343), bem como trazer suas testemunhas, 

independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Intimem-se e se cumpra.

Arenápolis, 07 de janeiro de 2015.

Augusta Prutchansky Martins Gomes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 46586 Nr: 29-67.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Junqueira Schoeder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétrica 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada nos termos do 

art. 273 do CPC, e determino a reclamada que se abstenha de suspender 

o fornecimento de energia elétrica da autora, referente a unidade 

consumidora 20370351, apenas no tocante à fatura do mês de 12/2014, 

nº 07-20141473852452-9, no valor de R$ 52.239,39, com vencimento para 

18.12.2014, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

até ulterior deliberação.Expeça-se o necessário com URGÊNCIA.Intime-se 

e se cumpra.Arenápolis/MT, 19 de janeiro de 2015.Augusta Prutchansky 

Martins GomesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 892-57.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa, Helton 

George Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES

 JUNTADA

Nesta data, juntei a estes autos AR destinatário Banco Santander, 

protocolado 08/01/2015/A8809.

Arenápolis - MT,19 de janeiro de 2015.

Oficial Escrevente

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 1352-16.2014.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA

 Certifico que entrei em contato junto à Dra. Milena Rodrigues da Silva, e 

informei quanto a data da audiência designada para o dia 22/01/2015 às 

17:30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 1082-89.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM, GCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite

 Certifico que, em consulta ao site do Egrégio Tribunal de Justiça de MT, 

verifica-se que a Carta Precatória de Inquirição da vítima Emanuely Vitoria 

Gomes Menezes, fora distribuida sob o código 382227, em trâmite na 

Quinta Vara Criminal, fora designada audiência de inquirição para o dia 

02/02/2015 às 15:00 horas, consoante verifica-se do extrato processual 

anexo.

Comarca de Campinápolis

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26547 Nr: 271-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA, PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULYSSES DOS SANTOS BAIA

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, A CONTA ÚNICA DETERMINA QUE INTIME O 

ADVOGADO PARA QUE FAÇA A TRANSFERENCIA DO DINHEIRO 

DEPOSITADO NA CAIXA PARA DEPOSITO JUDICIAL.

MEIRE LUCIA DA SILVA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25898 Nr: 921-88.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS FURTADO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS, DIEGO MAYOLINO MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR

 INTIMAR AS PARTES para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre o laudo pericial acostado aos autos às fls. 128/131.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 83326 Nr: 591-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA PEREIRA LIMA, Mauricio da Silva 

Piassa, HEGAN HERMOGENES WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ, 

VANDERSON PAULI

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

Código nº 83326

Vistos,

 Designo a audiência para interrogatório do réu MAURICIO DA SILVA 

PIASSA e HEGAN HERMOGENES WALTER, para o dia 22/01/2015, às 

14h00min.

Oficie-se ao Diretor do Presídio de Sinop/MT para que apresente os 

acusados na Primeira Vara Criminal de Sinop-MT, onde esta Magistrada é 

titular e realizará a audiência.

Cumpra-se.

De Sinop /MT, p/ Cláudia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 83326 Nr: 591-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA PEREIRA LIMA, Mauricio da Silva 

Piassa, HEGAN HERMOGENES WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ, 

VANDERSON PAULI

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado 

MAURICIO DA SILVA PIASSA, ante a inexistência de excesso de prazo no 

trâmite do presente feito e consequente constrangimento 

ilegal.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.De Sinop/MT, p/ 

Cláudia/MT, 16 de janeiro de 2015.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 83412 Nr: 664-51.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MARQUES COULMAN, 

ELISANGELA APARECIDA LOPES PESSOA ALVES, ANDERSON ENRIQUE 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO, RUSSEL 

ALEXANDRE B. MAIA, VANDERSON PAULI

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FÁBIO 

JÚNIOR MARQUES COULMAN, ante a inexistência de excesso de prazo no 

trâmite do presente feito e consequente constrangimento 

ilegal.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.De Sinop/MT, p/ 

Cláudia/MT, 16 de janeiro de 2015.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 83412 Nr: 664-51.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MARQUES COULMAN, 

ELISANGELA APARECIDA LOPES PESSOA ALVES, ANDERSON ENRIQUE 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO, RUSSEL 

ALEXANDRE B. MAIA, VANDERSON PAULI

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

Código nº 83412

Vistos,

 Designo a audiência para interrogatório do réu FABIO JÚNIOR MARQUES 

COLMAN, para o dia 22/01/2015, às 13h30min.

Oficie-se ao Diretor do Presídio de Sinop/MT para que apresente o 

acusado na Primeira Vara Criminal de Sinop-MT, onde esta Magistrada é 

titular e realizará a audiência.

Cumpra-se.

Intimem-se.

De Sinop /MT, p/ Cláudia/MT, 19 de janeiro de 2015.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83326 Nr: 591-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA PEREIRA LIMA, Mauricio da Silva 

Piassa, HEGAN HERMOGENES WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ, 

VANDERSON PAULI

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado 

MAURICIO DA SILVA PIASSA, ante a inexistência de excesso de prazo no 

trâmite do presente feito e consequente constrangimento 

ilegal.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.De Sinop/MT, p/ 

Cláudia/MT, 16 de janeiro de 2015.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza de 

Direito em substituição legal

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 49508 Nr: 472-31.2008.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCEMAR MICHAELSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se sobre a 

negativa da penhora on line, bem como acerca da certidão negativa de fls. 

35, no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente
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COMARCA DE COLNIZA

VARA ÚNICA

JUIZ(A):RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO

ESCRIVÃO(Ã):LYGIA MARINHO FONTES

EXPEDIENTE:2015/1

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cod.Proc.: 65716 Nr: 1075-82.2014.811.0105

AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI->PROCESSO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIADO(A): JOSÉ MIRANDA DA SILVA

EDITAL EXPEDIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLNIZA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) DOUTOR(A) RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO, JUIZ(A) DE 

DIREITO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLNIZA 

- MT, NA FORMA DA LEI ETC.

F A Z S A B E R , A TODOS QUANTOS O PRESENTE EDITAL VIREM OU 

DELE CONHECIMENTO TIVEREM, QUE, NOS TERMOS DO ART. 427 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FORAM SORTEADOS OS CIDADÃOS 

ABAIXO RELACIONADOS PARA SERVIREM COMO JURADOS E 

SUPLENTES NA SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DESTA 

COMARCA, COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 11/02/2015 ÀS 08:00 

HORAS, FICANDO PELO PRESENTE EDITAL CONVOCADOS A 

COMPARECER NA REFERIDA DATA E HORÁRIO, NA SEDE DESTE JUÍZO, 

SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

JURADOS TITULARES:

AGEU NEVES DA SILVA

ANTÔNIO JOVITA DE CASTRO

CARLOS EDUARDO PIMENTA

CLEONICE BORTOLAMEDI ZITIKOSKI

CLEONICE DA COSTA SILVA GANDA

EDUARDO HENRIQUE T. MARTINS

ELIAS BENTO OLIVEIRA

ELIELTON DA COSTA MORAES

ELIVAM ALVES DA SILVA

ERNILHA APARECIDA MOLITOR SILVA

FRANCISMARA LAURI L. C. SANTOS

GILVAN EMÍDIO DE MENEZES

MARCOS ANTÔNIO DE MENDONÇA

MAYKON JHON ALVES DOS SANTOS

MIRIAN BEZERRA

PATRÍCIA KELLY GUIZZARDI

 RODRIGO VIEIRA NEVES

ROGERSON DA SILVA DUARTE

RONAÍ MACHADO MARQUES

ROSANA DE OLIVEIRA CORREIA

 ROSEANE MOREIRA DE ABREU

SILVANY GONÇALVES LUS RISELO

VALDETE CRISTOFOLI DA ROCHA

VERA LÚCIA ZAMARIAN DOS SANTOS

WOSLON DIAS PINHO

 COLNIZA - MT,17 DE JANEIRO DE 2015.

RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO

JUIZ (A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: RUA AMAPOLA

 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: COLNIZA-MT CEP:78335000

FONE: (66) 3571-1890

Cod.Proc.: 65716 Nr: 1075-82.2014.811.0105

AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI->PROCESSO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIADO(A): JOSÉ MIRANDA DA SILVA

EDITAL EXPEDIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLNIZA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) DOUTOR(A) RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO, JUIZ(A) DE 

DIREITO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLNIZA 

- MT, NA FORMA DA LEI, ETC.

 F A Z S A B E R , A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU 

DELE CONHECIMENTO TIVEREM, QUE A PAUTA PARA O JULGAMENTO 

PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI , NA SESSÃO ORDINÁRIA, COM INÍCIO 

PREVISTO PARA O DIA , 11/02/2015 ÀS 08:00 HORAS, É A SEGUINTE, 

FICANDO, CONTUDO, SUJEITA A MODIFICAÇÕES POSTERIORES EM 

VIRTUDE DE OUTROS FEITOS QUE FIQUEM CONCLUÍDOS PARA O 

JULGAMENTO:

 DATA PARTES DO PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO

11/02/2015 RÉU: JOSÉ MIRANDA DA SILVA

VÍTIMA: ANA VÍRGINIA NEVES DE OLIVEIRA 1075-82.2014.811.0105 – 

CÓD. 65716

 EU, LYGIA MARINHO FONTES, GESTORA JUDICIÁRIA QUE O DIGITEI.

COLNIZA - MT, 17 DE JANEIRO DE 2015.

RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO

JUIZ(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Cod.Proc.: 63147 Nr: 547-82.2013.811.0105

AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI->PROCESSO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIADO(A): LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS

ADVOGADO: GILSON ALVES DE OLIVEIRA

EDITAL EXPEDIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLNIZA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) DOUTOR(A) RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO, JUIZ(A) DE 

DIREITO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLNIZA 

- MT, NA FORMA DA LEI ETC.

F A Z S A B E R , A TODOS QUANTOS O PRESENTE EDITAL VIREM OU 

DELE CONHECIMENTO TIVEREM, QUE, NOS TERMOS DO ART. 427 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FORAM SORTEADOS OS CIDADÃOS 

ABAIXO RELACIONADOS PARA SERVIREM COMO JURADOS E 

SUPLENTES NA SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DESTA 

COMARCA, COM INÍCIO PREVISTO PARA O DIA 02/02/2015 ÀS 08:00 

HORAS, FICANDO PELO PRESENTE EDITAL CONVOCADOS A 

COMPARECER NA REFERIDA DATA E HORÁRIO, NA SEDE DESTE JUÍZO, 

SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

JURADOS TITULARES:

AGEU NEVES DA SILVA

ANTÔNIO JOVITA DE CASTRO

CARLOS EDUARDO PIMENTA

CLEONICE BORTOLAMEDI ZITIKOSKI

CLEONICE DA COSTA SILVA GANDA

EDUARDO HENRIQUE T. MARTINS

ELIAS BENTO OLIVEIRA

ELIELTON DA COSTA MORAES

ELIVAM ALVES DA SILVA

ERNILHA APARECIDA MOLITOR SILVA

FRANCISMARA LAURI L. C. SANTOS

GILVAN EMÍDIO DE MENEZES

MARCOS ANTÔNIO DE MENDONÇA

MAYKON JHON ALVES DOS SANTOS

MIRIAN BEZERRA

PATRÍCIA KELLY GUIZZARDI

 RODRIGO VIEIRA NEVES

ROGERSON DA SILVA DUARTE

RONAÍ MACHADO MARQUES

ROSANA DE OLIVEIRA CORREIA

 ROSEANE MOREIRA DE ABREU

SILVANY GONÇALVES LUS RISELO

VALDETE CRISTOFOLI DA ROCHA

VERA LÚCIA ZAMARIAN DOS SANTOS

WOSLON DIAS PINHO

 COLNIZA - MT,17 DE JANEIRO DE 2015.

RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO

JUIZ (A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: RUA AMAPOLA

 BAIRRO: CENTRO
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CIDADE: COLNIZA-MT CEP:78335000

FONE: (66) 3571-1890

Cod.Proc.: 63147 Nr: 547-82.2013.811.0105

AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI->PROCESSO 

COMUM->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIADO(A): LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS

ADVOGADO: GILSON ALVES DE OLIVEIRA

EDITAL EXPEDIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLNIZA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) DOUTOR(A) RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO, JUIZ(A) DE 

DIREITO E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE COLNIZA 

- MT, NA FORMA DA LEI, ETC.

 F A Z S A B E R , A TODOS QUANTO O PRESENTE EDITAL VIREM OU 

DELE CONHECIMENTO TIVEREM, QUE A PAUTA PARA O JULGAMENTO 

PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI , NA SESSÃO ORDINÁRIA, COM INÍCIO 

PREVISTO PARA O DIA , 02/02/2015 ÀS 08:00 HORAS, É A SEGUINTE, 

FICANDO, CONTUDO, SUJEITA A MODIFICAÇÕES POSTERIORES EM 

VIRTUDE DE OUTROS FEITOS QUE FIQUEM CONCLUÍDOS PARA O 

JULGAMENTO:

 DATA PARTES DO PROCESSO NÚMERO DO PROCESSO

02/02/2015 RÉU: LEONARDO GONÇALVES DOMINGOS

VÍTIMA: ADEMICIANO FERNANDES PAIXÃO 547-82.2013.811.0105 – CÓD. 

63147

 EU, LYGIA MARINHO FONTES, GESTORA JUDICIÁRIA QUE O DIGITEI.

COLNIZA - MT, 17 DE JANEIRO DE 2015.

RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO

JUIZ(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63539 Nr: 947-96.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Chaves da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa

 Visto e bem examinado.

Diante da certidão que aponta a ausência de documento a ser juntado nos 

autos e a pendência de apresentação de alegações finais da defesa, 

apesar de intimação regular pretérita e carga dos autos por 2 (duas) 

vezes, DETERMINO nova intimação do Dr. José Coelho da Costa, 

advogado constituído pelo réu, para que a apresete no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, sob pena de caracterizar o abandono do processo por 

ausência de promoção dos atos que competem ao advogado e 

providências do disposto no art. 265 do CPP, uma vez que de acordo com 

reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é devida a 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, 

por abandono do processo, nas hipóteses em que os procuradores do 

réu, embora devidamente intimados por mais de uma vez, sem qualquer 

justificativa deixam de apresentar a respectiva defesa no prazo 

assinalado.

Trancorrido o prazo in albis, intime o réu, pessoalmente, para que 

constitua novo advogado, advertindo-o que a inércia resultará na 

nomeação de advogado dativo, diante da ausência de Defensoria Pública 

na região noroeste do Estado de Mato Grosso.

Nesta data prestei informações ao E. Superior Tribunal de Justiça, via 

Malote Digital, e determino a juntada.

 Após a apresentação das alegações finais ou sendo necessário a 

nomeação de advogado dativo, volte-me concluso.

Cumpra, com URGÊNCIA, por se tratar de processo de réu preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65290 Nr: 704-21.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPB, OPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista certidão de fls. 16, nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de 

proceder a intimação do advogado da parte requrente, a fim de que 

manifeste-se acerca da referida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 31412 Nr: 1886-23.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO, Ozilia Pereira do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 1289-10.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozilia Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.
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Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63884 Nr: 1290-92.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 1912-21.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIO SALVORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 31535 Nr: 1922-65.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO BENEDITO DE MENDONÇA, DJANIRA MARIA 

DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63439 Nr: 844-89.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO BENEDITO DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 
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794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63438 Nr: 843-07.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA MARIA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 32773 Nr: 1205-19.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leontina Monteiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro, 

Welinton André Vazarim Vigil

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33936 Nr: 2217-68.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Nenê dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62748 Nr: 135-54.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geverso Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 327-84.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63182 Nr: 582-42.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Furlani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63339 Nr: 741-82.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adiles Balem Jandrey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 
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metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63344 Nr: 746-07.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Antunes Bren

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 859-58.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracenira Gomes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64804 Nr: 247-86.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcilio Fermiano Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 
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alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33028 Nr: 1311-78.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcilio Fermiano Roberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro, 

Welinton André Vazarim Vigil

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33499 Nr: 1820-09.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geverso Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro, 

Welinton André Vazarim Vigil

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 34891 Nr: 1065-48.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Antunes Bren

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro, 

Welinton André Vazarim Vigil

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 2078-82.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro, 

Welinton André Vazarim Vigil

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63180 Nr: 580-72.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Firmo de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 
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débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64081 Nr: 1482-25.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BUENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 763-43.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelita da Fonseca da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 764-28.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Silva Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 768-65.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizado 

em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, cujo objetivo 

é o recebimento de suposto crédito, direito reconhecidos em 

sentença/acórdão, já transitado em julgado e exarada nos presentes 

autos..

Após a regular expedição de RPV, foi intimado a parte exequente/credora 

para retirar o alvará de levantamento expedido em seu favor e informar a 

quitação, deixando o prazo fixado transcorrer in albis e, 

consequentemente, dando a dívida por quitada.

 É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

No decorrer do procedimento a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento do crédito pela 

qual é executada

O fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação.

Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, arts. 

794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33394 Nr: 1644-30.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelita da Fonseca da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro, 

Welinton André Vazarim Vigil

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CPC, art. 461 e ss. c/c art. 471-I -, contra o INSS – Instituto 

Nacional de Serviço Social -, em que foi determinado o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Isso posto, informado a implantação do benefício e satisfeita a obrigação 

de fazer, DECLARO-A e julgo EXTINTA por sentença a lide, com resolução 

de mérito – CPC, arts. 794, inciso I, e 795.

Com relação às custas/despesas processuais, isenta a autarquia 

sucumbente perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC Judicial 

-, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, certifique, dê baixa e arquive os autos.

Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC, com redação 

alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ,

 P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62637 Nr: 26-40.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Voni José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva

 Diante do exposto, em consonância com o constante nos autos e parecer 

ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VONI JOSÉ DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em relação ao(s) fato(s) 

delituoso(s) narrado(s) nestes, com fulcro no art. 76 e §§ c/c artigo 84, 

parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações devidas, bem como as ressalvas de não importar 

reconhecimento de culpa, nem reincidência, sendo registrada apenas para 

impedir novamente o benefício no prazo de 5 (cinco) anos, vez que os 

dados deste processo não podem constar em folha de antecedentes 

criminais, salvo por requisição judicial - art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 

9.099/95.Ciência ao Ministério Público e à Defesa, atendendo-se ao 

disposto no item 7.7.9 da CNGC Judicial e Enunciado Criminal n. 105 do 

Fonaje (Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, 

in verbis:“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.“É dispensável a 

intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua 

punibilidade”.Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da CNGC 

Judicial, com redação alterada pelo Provimento n. 42/08 – CGJ, P. I. 

Cumpra.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 02/15/DF

  

A Doutora MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito Diretora do Foro, no uso 

de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

  

RESOLVE:

  

Art. 1.º NOMEAR, a servidora LARISSA LIMA DALEFFE, matrícula 21312, 

para exercer as funções do cargo de Assessor de Gabinete II da Vara 

Única desta Comarca, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

  

Art. 2º. Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

  

Dom Aquino, 19 de janeiro de 2015.

  

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 36259 Nr: 1365-19.2014.811.0034

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alessandro Pereira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina da Costa Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Márcio Guimarães Nogueira, 

da audiência Conciliatória designada, para o dia 13 de fevereiro de 2015, 

às 16:30 horas, nos autos acima especificados. Tudo de conformidade 

com a decisão abaixo transcrita, decisão: Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça conforme artigo 155 inciso II do CPC. I - Do pedido de 

justiça gratuita: A Constituição Federal, via artigo 5º, LXXIV assegura “...o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de 

hipossuficiência, documento hábil à concessão do benefício pretendido. 

Corroborando esse entendimento colaciona-se o seguinte decisum: Para 

que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária, basta a simples 

afirmação da sua pobreza, até prova em contrário (RSTJ 7/414; neste 

sentido: STJ - RF 329/236, JTAERGS, 91/194, bol. AASP 1.622/19) (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio 

Negrão, 27ª ed., Ed. Saraiva, p. 738, art.4º, nota 1b) Por tais fundamentos, 

DEFIRO O PEDIDO de justiça gratuita. II - Da audiência de conciliação. Nos 

termos da Portaria n°. 47/2013 da Diretoria do Foro dessa Comarca de 

Dom Aquino, remetam-se os autos ao Núcleo da Conciliação para 

designação de audiência de tentativa de conciliação entre as partes. 

Cite-se a requerida, e intime-se o autor, a fim de que compareçam à 

audiência supramencionada. Na aludida audiência, se não houver acordo, 

poderá a requerida apresentar contestação, desde que o faça por 

intermédio de advogado. Defiro os benefícios do art. 172, §º 2 do CPC. 

Cientifique-se o douto Promotor de Justiça e o ilustre Defensor Público. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 299 Nr: 8-68.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI

 Certifico que impulsiono os autos para que se intime a parte exequente 

para se manifestar acerca da certidão de fls. 255 verso/256.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 762-82.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio de Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno, Evaldo 

Rezende Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon

 Certifico que impulsiono os autos para que se intime as partes do retorno 

do feito a este Juízo, bem como para requererem o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 996-25.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSTÁQUIO BORGES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS

 Certifico que a contestação retro foi protocolada tempestivamente. 

Outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ-MT, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, a impugne.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34326 Nr: 566-73.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS

 Certifico que o recurso de apelação retro foi protocolado 

tempestivamente. Outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ-MT, 

intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 2081-86.2011.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirio Jose Knopf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana dos Reis Santos

 Portanto, com base nos fundamentos, dados, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial.Condeno, outrossim, a 

parte embargante ao pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes no montante de 10% do valor arbitrados 

aos presentes embargos.PRI

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 86842 Nr: 266-49.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderbal Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Metalurgica Vanzin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ivo Carvalho Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eudes Alves Pereira

 Isto posto, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito.PRICom as baixas de estilo, arquive-se 

definitivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41644 Nr: 1024-33.2011.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, interpostos 

pela parte embargada insurgindo-se contra o rateio dos honorários de 

forma proporcional entre as partes. Ao final postula para que haja o 

pagamento de honorários em 20% do valor da condenação.

Regularmente intimada, a parte contrária não se manifestou

É o relato. DECIDO.

Em verdade, razão não assiste à parte embargante, visto que, dado o 

princípio da causalidade, deve ser entendido, que a parte embargante, 
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Denis Demossi, deu causa à presente demanda, pois estava inadimplente 

com a embargada – Banco Bradesco, e esta somente desistiu da 

demanda, porque houve o pagamento das parcelas vencidas (f. 100/101).

Na verdade o pagamento da dívida, após a citação, importa em situação de 

reconhecimento do pedido, a qual, naturalmente, impõe o ônus da 

sucumbência ao autor devedor, ora embargante.

Sendo esta a leitura a ser feita do artigo 26 do CPC no presente caso. 

Esse o tranquilo entendimento da jurisprudência. Por todos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO APÓS A CITAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. SE DEPOIS DE 

CONTESTAR O PEDIDO O DEVEDOR FIDUCIÁRIO PAGA O DÉBITO, 

ENSEJANDO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO CREDOR 

FIDUCIANTE, DEVE RESPONDER PELO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 2. 

RECURSO PROVIDO.

(TJ-DF - APC: 20100110792349 DF 0031112-66.2010.8.07.0001, Relator: 

ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 22/08/2012, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2013 . Pág.: 281)

Isto posto, deixo de acolher os presentes embargos, nos termos do artigo 

269, I, do CPC, mantendo-se, in totum, a sentença derradeira.

PRI

Com as baixas de estilo, arquive-se definitivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 33654 Nr: 2556-47.2008.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora regularmente intimada não adotou as 

providencias determinadas pelo juízo.

É o que merece relato. DECIDO.

Isto posto julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 267, VI, do CPC.

Custas pela parte aurtora.

Com as baixas de estilo, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40318 Nr: 2520-34.2010.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a ausência de interesse de agir, julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 267, IV, do CPC. PRICom as 

baixas, arquive-se definitivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 39255 Nr: 1456-86.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRB, LRB, LRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão derradeira, não há interesse de agir do autor.

É o relato. DECIDO.

Isto posto julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 267, IV, do CPC.

Processo com gratuidade.

Com as baixas, arquive-se definitivamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 86663 Nr: 2347-05.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amandio Machado de Oliveira, MARLI CASTURINA 

CLARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Jose Candido de Oliveira, Nilza 

Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alenilce Mascena Ramalho Fank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono do autor da ação para que apresente para juntada aos 

autos, as cártulas originais, em cinco dias, pena de extinção do feito.

Às providências.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 15374 Nr: 118-36.2010.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Paulo Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leonardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar a parte 

autora acerca da contestação de fls. 61/62, no prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30302 Nr: 143-78.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matusalém Souza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição. Para Intimar a parte 

credora através de seu advogado/procurador, a manifestar no prazo de 

cinco (05) dias, acerca da interposição de Exceção de Pré-executividade 

juntada as fls. 37/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 243-62.2014.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Isolde Rodrigues, Joseli Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Chimera Piotto, 

Fernando Tadioli Lucio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva, 

Isaías Campos Filho

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar a parte 

autora acerca da informação do cartório distribuidor da Comarca de 
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Rondonópolis/MT, informando a devolução da deprecada por falta de 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, bem como, da ausência de 

recolhimento da importância de R$= 41,40 (Quarenta e um reais e quarenta 

centavos) do cartório distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30102 Nr: 1193-76.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalice Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foram feitas reiteradas intimação do exequente 

para dar andamento ao feito, conforme se vê as fls. 21; 25; 29 e 30.

Guiratinga - MT, 19 de janeiro de 2015.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 748 Nr: 345-80.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio Fraga Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição. Para Intimar a parte 

credora através de seu advogado/procurador, a manifestar no prazo de 

cinco (05) dias, acerca da interposição de Exceção de Pré-executividade 

juntada as fls. 197/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 138 Nr: 19-38.1988.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso-BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COREAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY, 

MARCELA MEIRELLES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO MARQUES

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar a parte 

autora do despacho de fls. 320, bem como, manifestar acerca das 

tentativas frustradas em localizar o executado, conforme se vê as fls.322 

e 325. No prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 15104 Nr: 1166-64.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Denise Marin Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição. Para Intimar a parte 

autora através de seu advogado/procurador, do teor da decisão de fls. 

122/123, bem como, da certidão de fls. 124, dando conta da ausência de 

matricula atualizada do imóvel registrado sob nº 213, afim de proceder a 

Penhora e Avaliação. Intimar ainda, a parte exequente para proceda o 

recolhimento da condução do Sr. Meirinho, na proporção de R$= 2,00 (dois 

reais ) por Quilômetro, na forma da Portaria nº 14/2003, indicar a 

localização em que o imóvel poderá ser encontrado e FORNECER os meios 

necessários para o cumprimento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 33942 Nr: 821-25.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirene da Silva Oliveira Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar a parte 

autora acerca da contestação e documentos de fls. 23/32, no prazo de 

dez (10) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32754 Nr: 1273-69.2013.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, FMF, KLMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFB, IFBF, CFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo, Luiz 

Antônio Vilela

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

através de seus advogados, para que tome conhecimento da decisão de 

fls. 127, segundo paragrafo, indicando as provas que pretendem produzir, 

em cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 8430 Nr: 1039-68.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

Considerando o petitório de fls.88/90, requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. Considerando a ordem de serviço nº 

01/2014, art. 42, arquivando-se provisoriamente se por mais de 90 

(noventa) dias, mantendo-se aberto na distribuição. Aguarda-se o 

decurso do prazo de noventa (90)dias, em cartório dias, Escoado o prazo 

de suspensão declinado pelo exequente, deverá este ser intimado para 

dar andamento ao processo, no prazo de cinco (05) dias.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2170 Nr: 321-06.2002.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia de Fátima Pontes de Souza, João 

Valadares da Silva, Altuir Gonzaga da Silva, Creusolina Gonzaga da Silva, 

Samuel da Costa Macedo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Antônio dos Santos 

Pellicioni

 Código do processo: 2170.

Sentença.

Vistos, etc.;

Trata-se de processo crime cuja denúncia atribui aos réus Sadi Celi 

Dalavalle Correa, José Luiz Sarturi, Lúcia Fátima Fontes de Souza, João 

Valadares da Silva, Altuir Gonzaga da Silva, Creusolina Gonzaga da Silva, 

Demael de Souza e Samuel da Costa Macedo, todos qualificados 

anteriormente, a prática dos crimes tipificados pelo artigo 10 “caput” e 

inciso II da lei 9437/97, artigo 150, parágrafo 1º e artigo 157, parágrafo 2º, 

incisos I e II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus no dia 05 de setembro de 2002, por volta 

das 08:30 hs na Fazenda Saúde, localizada às margens da BR 163, 

município de Itiquira, utilizando-se de armas de fogo, com as quais atiraram 

para cima, invadiram a propriedade citada, com a intenção de dela se 

apossarem, renderam os empregados ali residentes determinando que 

deixassem a área de terras imediatamente e, ato contínuo, arrombaram as 

portas e janelas de uma casa existente no local, de onde roubaram vários 

objetos, dentre eles armas e um radio amador.

A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial 025/2002 (fls. 05/109), 

sendo que no referido inquérito indiciou os acusados.

A inicial foi recebida em 18 de outubro de 2001.

Às folhas 154 verso, conta a citação de Lúcia Fátima Fontes de Souza, 

João Valadares da Silva, Altuir Gonzaga da Silva, Creusolina Gonzaga da 

Silva e Samuel da Costa Macedo.

Os réus Lúcia Fátima Fontes de Souza, João Valadares da Silva, Altuir 

Gonzaga da Silva, Creusolina Gonzaga da Silva e Samuel da Costa 

Macedo foram interrogados (fls. 155/164).

Foram apresentadas as defesas prévias de Lúcia Fátima Fontes de 

Souza, João Valadares da Silva, Altuir Gonzaga da Silva, Creusolina 

Gonzaga da Silva e Samuel da Costa Macedo.

Os réus Sadi Celi Dalavalle Correa, Demael de Souza e José Luiz Sarturi 

foram citados por edital (fls. 175/177) sendo que o prazo prescricional dos 

crimes a eles imputados foi suspenso (fls. 180).

Foi feita a instrução processual sendo que nem todas as testemunhas 

arroladas foram ouvidas, visto que tanto o Ministério Público quanto a 

defesa desistiram de várias testemunhas no decorrer do processo.

 Os depoimentos prestados contam às folhas 242, 408,

 Às folhas 426 o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos réus 

que se evadiram do distrito da culpa, sendo que o processo acabou sendo 

desmembrado, continuado apenas em desfavor dos réus Lúcia Fátima 

Fontes de Souza, João Valadares da Silva, Altuir Gonzaga da Silva, 

Creusolina Gonzaga da Silva e Samuel da Costa Macedo.

Em relação aos réus Sadi Celi Dalavalle Correa, Demael de Souza e José 

Luiz Sarturi o processo foi desmembrado a prescrição foi suspensa, forte 

no artigo 366 do CPP.

Convém consignar que às folhas 438 foram certificados todos os 

depoimentos pessoais que ocorreram no decorrer do processo.

Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 445/451) e a 

Defensoria Pública também ofertou suas alegações finais (483/490).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Em primeiro lugar cumpre ser dito que os crimes tipificados pelo artigo 10 

“caput” e inciso II da lei 9437/97, artigo 150, parágrafo 1º, possuem pena 

máxima em abstrato de 02 (dois) anos, sendo que nos termos do artigo 

109 abaixo colacionado, já se operou a prescrição, tendo em vista que já 

se passaram mais de 04 (quatro) anos depois do recebimento da 

denúncia.

 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

 V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo 

superior, não excede a dois;

Do crime de Roubo (artigo 157 parágrafo 2º, inciso I e II)

A materialidade do crime se encontra comprovada por meio dos autos de 

apreensão juntados no processo (fls. 25/26/27).

Com relação à autoria deve ser dito que em juízo as testemunhas 

confirmaram o que havia sido declarado perante a autoridade policial, ou 

seja, afirmaram que compareceram na sede da fazenda saúde autuaram e 

flagrante alguns dos réus.

Importante salientar que o artigo 155 do código penal declara que:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim convém dizer que o réu João Valadares da Silva (fls. 29/30), Altuir 

Gonzaga da Silva (32/33), Creusolina Gonzaga da Silva (38/40), Demael 

de Souza (fls. 70/71) confessaram a prática do crime quando foram 

interrogados perante a autoridade policial, sendo que o réu João, o réu 

José Luiz e Sadi Celso apontam a ré Maria Lucia como sendo a autora 

intelectual do crime.

Ora, as declarações em juízo das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público aliadas aos depoimentos feitos no curso do inquérito policial 

confirmam a autoria do delito tipificado no artigo 157 parágrafo 2º, incisos I 

e II pelos réus Lúcia Fátima Fontes de Souza, João Valadares da Silva, 

Altuir Gonzaga da Silva, Creusolina Gonzaga da Silva e Samuel da Costa 

Macedo.

Em que pese não existir arma apreendida constante nos autos resta claro 

nos depoimentos que o roubo foi feito mediante utilização de arma de fogo, 

assim como o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas.

Ante o exposto julgo parcialmente a denúncia para CONDENAR os réus 

Lúcia Fátima Fontes de Souza, João Valadares da Silva, Altuir Gonzaga da 

Silva, Creusolina Gonzaga da Silva e Samuel da Costa Macedo como 

incursos no artigo 157, 2º, incisos I e II, ambos do Código Penal.

Itiquira, 27 de agosto de 2012.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33522 Nr: 588-55.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro por ora o pedido de citação por edital.

Assim, determino a intimação do autor para que traga os dados pessoais 

da parte requerida para que seja efetuada buscar referente ao seu 

endereço, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33316 Nr: 441-29.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Santos Ferrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO

 Vistos.

Tendo em vista a certidão do Oficil de Justiça, e levando-se em 

consideração a notória ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio como defensor dativo o Dr. Anfilófio Pereira Campos Sobrinho, 

para atuar em favor da acusada, devendo apresentar alegações finais, no 

prazo legal.

Em razão da nomeação do defensor dativo, arbitro o valor de 2 URH (R$ 

1.400,00) a títulos de honorários, valor esse que será pago, pelo Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 7797 Nr: 29-45.2007.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdito Souza Barbosa, Jose Francisco 

Aragão, Marcia Maria Wink, Manoel Júnior dos Santos, Zenaildo Fernandes 
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de Anicezio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO, Ildo Roque Guareschi, Vinicius Lopes Raimundo

 Vistos.

Intime-se, novamente, o Douto Advogado Anfilófio Pereira Campos, para 

que junte aos autos a certidão de óbito do acusado Zenaildo Fernandes de 

Anicézio, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31994 Nr: 547-25.2013.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAReo, MPdEdMGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

 Vistos.

Tendo em vista a resistência por parte do representante do Ministério 

Público, o que vem prejudicando o andamento do presente feito, e 

consequentemente prejudicando a parte autora, e levando-se em 

consideração a notória ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio Defensor Dativo, o Dr. Bruno de Castro, para atuar em favor da 

parte autora, devendo manifestar-se nos autos.

Em razão da nomeação do defensor dativo, arbitro o valor de 2 URH (R$ 

1.400,00) a títulos de honorários, valor esse que será pago, pelo Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30372 Nr: 212-40.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Djamiler Mendes 

Santos

 Vistos

 1 - Defiro a diligência requerida às fls. 270/271, item 3, e determino seja a 

vítima submetida à realização de exame complementar.

2 – Ainda, intime-se o advogado nomeado para que se manifeste nos 

autos conforme determina o artigo 422 do CPP.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30835 Nr: 675-79.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Bueno da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO

 Vistos.

Manifeste-se o credor acerca da certidão de fls. 95, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34778 Nr: 1394-90.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Maggi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 - Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C REPARAÇÃO DE DANO 

AMBIENTAL, proposta pelo Ministério AGROPECUÁRIA Designo o 25 de 

fevereiro de 2015, as 15:00 horas, para realização de audiência de 

conciliação.6 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12836 Nr: 133-95.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolpho Audra Cutolo, Célia Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho

 Assim, mantenho a audiência para interrogatório do réu, designada para o 

dia 21 de janeiro de 2015.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11219 Nr: 717-36.2009.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL América Latina Logística Malha Norte S/A 

(anteriormente Ferronorte S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hélio de Azevedo Guimarães, 

Elizabete de Azevedo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednaldo de Carvalho Aguiar, 

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR, PEDRO RAPOSO DE 

MEDEIROS AGUIAR

 CERTIDÃO

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, item 

9.1.1. que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, 

impulsiono estes autos a expedição de matéria imprensa para intimar a 

requerente através de seu procurador para comprovar nos autos a 

publicação do EDITAL para CONHECIMENTO DE TERCEIROS, no prazo de 

05 Cinco) dias.

 Por ser verdade firmo o presente.

 Itiquira, 19 de janeiro de 2015.

 Fabíula Ribeiro de Moura

 Gestora Judiciaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 937-92.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Mendonça, Alexandre Souza 

Liberato, Michel Roberto de Oliveira, Ueslley Rodrigues Pereira, Luiz 

Antonio Domingues Nogueira, Maiko dos Santos Silva, Karina Polyana 

Rodrigues Teodoro, Ana Paula Oliveira Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA, André da Rosa Rodrigues, ANFILOFIO 

PEREIRA CAMPOS SOBRINHO, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, 

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA, Janaina Manhani de Carvalho, 

Laura Araújo da Silva, RONALDO DE CARVALHO

 Assim, tenho que o conjunto probatório colhido nos autos conduz ao 

raciocínio de que é procedente a denúncia em relação aos denunciados, 

posto que demonstrada claramente a associação para fins de praticar a 

mercancia de substâncias entorpecentes.Desse modo, inegável, diante da 

robusta prova que se produziu nos autos, a responsabilidade dos 

acusados, que se dedicavam ao comércio nefasto de drogas.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 937-92.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Mendonça, Alexandre Souza 

Liberato, Michel Roberto de Oliveira, Ueslley Rodrigues Pereira, Luiz 

Antonio Domingues Nogueira, Maiko dos Santos Silva, Karina Polyana 

Rodrigues Teodoro, Ana Paula Oliveira Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA, André da Rosa Rodrigues, ANFILOFIO 

PEREIRA CAMPOS SOBRINHO, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, 

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA, Janaina Manhani de Carvalho, 

Laura Araújo da Silva, RONALDO DE CARVALHO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 937-92.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Mendonça, Alexandre Souza 

Liberato, Michel Roberto de Oliveira, Ueslley Rodrigues Pereira, Luiz 

Antonio Domingues Nogueira, Maiko dos Santos Silva, Karina Polyana 

Rodrigues Teodoro, Ana Paula Oliveira Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA, André da Rosa Rodrigues, ANFILOFIO 

PEREIRA CAMPOS SOBRINHO, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, 

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA, Janaina Manhani de Carvalho, 

Laura Araújo da Silva, RONALDO DE CARVALHO

 Dispositivo.ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE ROCEDENTE a denúncia 

para condenar os denunciados LUIZ FERNANDO MENDONÇA, vulgo 

“camelo” pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e seu § 

1º, inciso II, c.c art. 35 e 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 12, 

da Lei 10.826/2003, ALEXANDRE SOUZA LIBERATO, vulgo “xandinho”, 

MICHEL ROBERTO DE OLIVEIRA pela prática dos crimes tipificados nos 

artigos 33, caput, c.c art. 35 e 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, MAYKO 

DOS SANTOS SILVA, vulgo “ba” pela prática do crime tipificado nos 

artigos 33, caput, e 40, III, da Lei nº 11.343/2006, KARINA POLYANA 

RODRIGUES TEODORO, ANA PAULA OLIVEIRA MARCELINO, LUIZ 

ANTONIO DOMINGUES NOGUEIRA e UESLLEY RODRIGUES PEREIRA, 

vulgo “bolão” pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, e 40, V, 

da Lei nº 11.343/2006.Absolvo os acusados MAYKO DOS SANTOS 

SILVA, vulgo “ba”, KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO, ANA 

PAULA OLIVEIRA MARCELINO, LUIZ ANTONIO DOMINGUES NOGUEIRA e 

UESLLEY RODRIGUES PEREIRA, vulgo “bolão”, acerca do delito descrito 

no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 937-92.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Mendonça, Alexandre Souza 

Liberato, Michel Roberto de Oliveira, Ueslley Rodrigues Pereira, Luiz 

Antonio Domingues Nogueira, Maiko dos Santos Silva, Karina Polyana 

Rodrigues Teodoro, Ana Paula Oliveira Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA, André da Rosa Rodrigues, ANFILOFIO 

PEREIRA CAMPOS SOBRINHO, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, 

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA, Janaina Manhani de Carvalho, 

Laura Araújo da Silva, RONALDO DE CARVALHO

 Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais.

Nos termos do provimento nº. 08/99 da E. Corregedoria Geral da 

Justiça/MT, determino a destruição das substâncias entorpecentes 

apreendidas, com as cautelas legais, caso ainda não tenha sido 

providenciada sua destruição.

Dar-se-á a perda dos valores e bens eventualmente apreendidos com os 

acusados em favor do CONAD (Conselho Nacional Antidrogas), nos 

termos dos artigos 62 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

Ciência ao membro do Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Itiquira, 19 de janeiro de 2015.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36619 Nr: 87-67.2015.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sartonino Bispo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Luzia Poncetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Chagas Bizelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alisson de Azevedo

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma requerida, servindo a presente Carta Precatória como 

mandado.

Expeça-se o necessário.

Após, devolva com nossas homenagens.

Itiquira, 19 de janeiro de 2015.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36184 Nr: 2010-65.2014.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Floresta Serviços e Comercio de Materiais de 

Construção Ltda. ME, Antonio Carlos Ranchil

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido inicial e DETERMINO A 

RESTITUIÇÃO veículos que a transportava, TRAC/C. TRATOR, 

marca/modelo Volvo/FH12 380 4x2 T, chassi 9BVA482A0WE663951, 

renavan 00696345889, placa KDL/PR-5284; 02 CAR/S reboque/CAR 

Aberta, marca/modelo SR/RANDON SR CA, placas SJD/PR-5705 e 

AJD/PR-5736, tomando-se as cautelas de praxe, condicionando ao 

descarregamento da madeira.Expeça-se o competente mandado.Em 

relação à declaração de perdimento e doação da madeira apreendida, 

tenho que análise de referido pedido deve ser realizado nos autos do TCO 

cód. 36098, devendo ser juntada naqueles autos cópia desta decisão, e o 

parecer ministerial de fls. 65/68.Intime-se o requerente a fim de possa 

exercer seu direito recursal.Ciência ao MP.Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34346 Nr: 1351-93.2014.811.0047

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALQUIRIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente e, consequentemente, 

determino a RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMETO DE MAYNIS 

ROSA DE SOUZA (f. 4), fazendo-se constar o nome correto de sua 

genitora, “MARIA VALQUIRIA ROSA DA SILVA”, e em consequência julgo 
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extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, 

inciso I, do CPC.Isento de custas devido à assistência judiciária 

gratuita.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para retificação 

do registro no cartório competente.Cumpridas as disposições acima, não 

havendo quaisquer pendências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34773 Nr: 28-19.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VILMA 

RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE WALTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, observe-se que o presente processo deverá tramitar sob o 

pálio do segredo de justiça, conforme preceitua o art. 155, II do CPC.

Expeça-se carta precatória endereçando-a à Comarca de Três Lagos/MS, 

com o objetivo de proceder a citação do executado CARLOS ALEXANDRE 

WALTER para, em 03 (três) dias, pagar os alimentos devidos, justificar 

que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o pagamento sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, 

na forma do art. 733, § 1.º, do CPC.

 Valor do débito: R$ 1.585,56 (Um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos), referente aos meses de Outubro/2014 a 

Janeiro/2015.

 Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas durante o 

trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor para quitação 

[Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge 

Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 

02/08/2004].

Após o decurso do prazo, notifique-se o Ministério Público para que se 

manifeste.

A propósito, DEFIRO o beneplácito da assistência judiciária gratuita a 

exequente.

Jauru/MT, 16 de janeiro de 2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34791 Nr: 37-78.2015.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neide Aparecida Ciccone 

Martins Cerullo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia desta como mandado.

Após o cumprimento da finalidade deprecada, devolva-se a missiva, 

consignando as nossas homenagens, devendo a secretaria proceder às 

baixas e cautelas necessárias para seu arquivamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 41-18.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RKRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processe-se em segredo de justiça (...).Partindo da premissa de que a 

verba alimentar deve ser arbitrada de acordo com a instituição de liame de 

proporcionalidade, traçado entre a necessidade de quem postula e o 

exame das condições econômico-financeiras de quem é chamado a 

prestá-la (...) dado à demonstração da necessidade da menor em auferir 

alimentos e tomando-se em consideração que não subsistem evidências 

que tenham o condão de atestar a exata quantificação dos rendimentos e 

comprometimento econômico-financeiro do requerido, considero que, ao 

menos por ora, os alimentos provisórios devam ser fixados na proporção 

de 30% do valor do salário mínimo, patamar que melhor se adapta as 

condições econômicas que o requerido desfruta e as necessidades da 

alimentada. Diante desta moldura, com espeque no conteúdo normativo do 

art. 1.694 e do art. 1.695, ambos do Código Civil de 2002, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, para o fim de FIXAR os alimentos provisórios 

devidos pelo réu à menor na proporção correspondente a 30% do valor do 

salário mínimo, contabilizados a partir da data da citação.DESIGNO o dia 

24/03/2015, às 09h, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento (...).Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar dos 

termos da ação e intimá-lo acerca da data/horário da audiência de 

conciliação instrução e julgamento, fazendo-se constar que a data limite 

para o oferecimento de resposta é o dia da realização da solenidade 

agendada e somente poderá ser oferecida por advogado, (...)Intimem-se a 

parte autora para que compareça à audiência, acompanhados de 

testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais provas [art. 8.º 

da Lei n.º 5.478/1968]. Faça-se consignar que o não comparecimento dos 

autores à referida solenidade importará em extinção e arquivamento do 

processo, assim como o fato de que a ausência do réu determinará a 

revelia quanto à matéria de fato [art. 7.º da Lei n.º 5.478/1968].Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. A propósito, CONCEDO à requerente o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 23990 Nr: 243-26.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 243-26.2014.811.0048 – Cód. 23990

Requerente: Maria Martins Rodrigues.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 92/94, e determino a suspensão do processo, 

conforme requerido pela parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CLS.

Juscimeira/MT, 12 de janeiro de 2015.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 10604 Nr: 249-72.2010.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 249-72.2010.811.0048 – Código 10604
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Requerente: Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-padronizados.

Requerido: Agnaldo Luiz de Oliveira Santos.

Vistos.

INDEFIRO o pleito formulado pela parte autora às fls. 67, no que diz 

respeito à busca do endereço da parte requerida através do sistema 

BACENJUD tendo em vista a ausência do dever da Autoridade Judicial de 

promover diligências visando encontrar o endereço do bem objeto desta 

lide, recaindo este ônus ao promovente da demanda, conforme o conteúdo 

dos artigos 282 e 283 do CPC.

No entanto, sobre as intimações, DEFIRO, a fim de que todas as 

publicações sejam feitas em nome do Drº Alexandre Pavanelli Capoleti – 

OAB/SP nº 267.830.

Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 12 de janeiro de 2015.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 25057 Nr: 913-64.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNATANHUANDERSON RAMOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, intimar o requerente para manifestar-se nos autos 

quanto à manifestação do Douto Defensor Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 23058 Nr: 1114-90.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIA AGUIAR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR, MARLA DENILSE RHEINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

extinguindo o feito na forma do art. 269, I do CPC, com julgamento de 

mérito, para o fim de determinar que o INSS proceda a aposentadoria rural 

por idade, nos seguintes termos:Nome da segurada: Genésia Aguiar 

Vieirabenefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o 

abono anual – 13º salário;renda mensal atual: 01 (um) salário mínimodata 

de início do benefício – DIB: (07/04/2014 – citação às fls. 54)período a ser 

considerado como atividade rural: (14 anos e 06 meses)Determino que os 

juros moratórios e a atualização monetária referentes sejam aplicados em 

conformidade com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe 

foi conferida pela Lei nº 11.960/2009.Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 475, § 2º, 

do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

v incendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

p r o c e s s u a i s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Juscimeira/MT, 08 de janeiro de 2015.LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTIJuíza de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 60658 Nr: 622-46.2012.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLAÇO & COLAÇO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tocante ao pedido de expedição de ofício para localização de endereço 

da parte requerida, efetuado à p. 63/65, não obstante não seja ônus do 

Poder Judiciário diligenciar no sentido de localizar o paradeiro das partes, 

visando dar vazão aos princípios da celeridade processual e máxima 

efetividade ao processo, atualmente venho mitigando meu posicionamento 

anterior no sentido de que sejam procedidas buscas, exclusivamente via 

online, aos órgãos conveniados junto à CGJ, eis que tais meios são 

céleres e sem despesas para o Judiciário.

Assim, DEFIRO parcialmente o pedido, tão somente para que sejam 

procedidas buscas via online, junto aos órgãos conveniados. Por outro 

lado, caso não seja encontrado o endereço por esses meios, por ora, 

INDEFIRO, o pedido de expedições de ofícios, uma vez que tal expediente, 

além de ser dispendioso ao Poder Judiciário sobrecarrega as Secretarias 

da Vara, carente de servidores, com o cumprimento de tais expedientes 

que, repito, não constituem ônus do Juízo.

PROCEDA-SE, o Sr. Gestor, a busca online via órgãos conveniados de 

endereços da parte requerida e, após aportarem aos autos as respostas, 

ABRA-SE VISTA à parte autora para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48188 Nr: 13-34.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alcantara Clasen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira

 Vistos etc.

 Dou por preparado o processo. Não há nulidades a sanar, nem diligências 

a serem realizadas. Determino seja o réu submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, no dia 14 de abril de 2015, às 09h00min.

 Providencie o cartório a intimação pessoal dos jurados, do réu, de seu 

defensor e das testemunhas arroladas pelas partes, a ser realizado nas 

dependências da Câmara Municipal desta Comarca.

 Forme-se expediente com cópias da denúncia, exame de corpo de delito, 

mapa topográfico de lesões, decisão de pronúncia e do relatório do 

processo, a fim de ser entregue aos jurados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28624 Nr: 874-19.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henei Rodrigo Berti 

Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - PROCURADOR FEDERAL

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito.

Impulsiono o presente feito à parte autora para manifestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 32296 Nr: 1312-74.2009.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito.

E para constar, lavrei a presente.

________________________________

Igor Pedriel

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 34-28.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHRER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PRADO 

HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 282 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 283 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 295 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 285 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Determino a citação da Executada, para efetuar o pagamento do valor de 

R$ 51.489,38 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e 

trinta e oito centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias.

Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a Executada efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, 

proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos 

bens, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os 

Executados (art. 652, §1º, CPC).

 A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do 

mandado de citação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

739-A, CPC).

Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §4º, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 652-A, parágrafo único, 

CPC).

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 55704 Nr: 33-43.2015.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDO, RRDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por EDILSOM 

DE OLIVEIRA e ROSA RODRIGUES DA ROCHA OLIVEIRA, para declarar 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham, julgando procedente 

o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal, bem como 

HOMOLOGO A PARTILHA, nos termos da inicial.Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, conforme disciplina o art. 269, I, 

do Código de Processo Civil.Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo 

constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira: ROSA 

RODRIGUES DA ROCHA.Ciência ao Ministério Público.Depois de feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36492 Nr: 1333-79.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LAGO ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA

 Autos nº 1333-79.2011.811.0111 (Código 36492)

Autor: Ministério Público Estadual

Pronunciado: Arlan Lucas da Silva

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá (MT).

Cumpra-se integralmente a sentença de f.378-380.

Às providências.

Matupá – MT, 19 de janeiro de 2015.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36330 Nr: 1171-84.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LUIZ DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 Autos n° 1171-84.2011.811.0111 (Código 36330)

Requerente: Gilson Luiz Davi

 Requerido: Banco do Brasil S/A

AÇÃO DECLARATÓRIA

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.380-382), bem como, 

levando-se em consideração a apresentação do temo de acordo nos 

autos em apenso sob o nº 2006/321 (código 10107) e nº 

274-32.2006.811.0111(código 14514), intimem-se as partes para 

apresentar a formalização da transação, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá-MT, 19 de janeiro de 2015.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10107 Nr: 595-67.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LUIZ DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 946121/1/2015 Página 913 de 939



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA

 Autos n° 2006/321 (Código 10107)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Gilson Luiz Davi

EXECUÇÃO

 Vistos.

Trata-se de Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de 

Gilson Luiz Davi, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

termo de acordo incluso (f.155-158).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, na forma e 

condições pactuadas às f. 155-158, para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC e artigo 794, I, c/c 795 

do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários consoante pactuado.

Baixe-se eventual medida restritiva.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá-MT, 19 de janeiro de 2015.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14514 Nr: 274-32.2006.811.0111

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LUIZ DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS, Rogério Lavezzo

 Autos n° 274-32.2006.811.0111 (Código 14514)

Embargante: Gilson Luiz Davi

 Embargado: Banco do Brasil S/A

EMBARGOS À EXECUÇÃO

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução interposto por Gilson Luiz Davi em face 

do Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do procedimento as partes compuseram a lide, consoante 

termo de acordo incluso (f.257-260).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, na forma e 

condições pactuadas às f. 257-260, para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC e artigo 794, I, c/c 795 

do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários consoante pactuado.

Baixe-se eventual medida restritiva.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá-MT, 19 de janeiro de 2015.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4477 Nr: 493-45.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Teixeira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORBERTO JOSÉ GEHLEN, 

MARIA ERONDINA S. GELHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ivo Carvalho Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza, 

Roselucia Rodrigues de Souza

 Autos n° 493-45.2006.811.0111 (Código 4477)

Requerente: Antônio Carlos Teixeira Brito

 Requerido: Espólio de Norberto José Gehlen

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Indefiro o requerimento formulado (f.299), eis que impertinente.

Convém ressaltar que não é atribuição deste Juízo solicitar informações 

sobre andamentos processuais em tribunais superiores, haja vista que os 

causídicos constituídos pelas partes possuem capacidade postulatória e 

livre acesso aos tribunais para buscarem informações que entenderem 

pertinentes.

Isto posto, aguarde-se a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá-MT, 19 de janeiro de 2015.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32882 Nr: 189-07.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza

 Autos n° 189-07.2010.811.0111 (Código 32882)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Oziel Moreira

AÇÃO PENAL

Vistos.

Tendo em vista a oitiva da vítima e da testemunha (f.78), arroladas em 

comum, para o encerramento da fase de instrução, designo audiência de 

interrogatório para a data de 28 de abril de 2015, às 16h15min.

Intime-se o Ministério Público, acusado, a causídica nomeada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Matupá-MT, 19 de janeiro de 2015.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 55711 Nr: 37-80.2015.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Se preenchidos os requisitos do art. 202 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 55652 Nr: 9-15.2015.811.0111

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WILIANE SILVA SANTOS, DAVI ALUISIO CARDOZO 

CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melissa Sarzi Sartori Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Assim, havendo concordância da genitora, e, não representando 

qualquer prejuízo ao menor, impõe-se o deferimento do pedido em apreço. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido sub examine e, por corolário, autorizo o 

menor Davi Aluísio Cardoso Campos Silva a realizar a viagem, nos moldes 

em que foi relatado na inicial. Expeça-se o competente alvará judicial. 

Transitada em julgado a sentença e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Matupá-MT, 19 de janeiro de 2015.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 39-02.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGB, MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 44798 Nr: 794-60.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejalma da Silva, Wilson Roberto Fernandes de 

Souza, Rubens Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos, 

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO, José Aécio Pires Salomé, 

Nilton Marcos Nunes Pereira

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a audiência designada para o dia 23/01/2015, às 

14:00 horas não se realizará em virtude da magistrada que se encontra 

jurisdicionando nesta vara, por força de substituição legal, encontrar-se 

respondendo pelas Comarcas de São José do Rio Claro, Diretoria do Foro 

da Comarca de Diamantino, 5ª Vara da mesma Comarca, bem como pela 

Comarca de Rosário Oeste.

Certifico ainda que por determinação legal da MM. Juíza, redesigno a 

audiência para o dia 23/02/2015, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 46057 Nr: 1630-33.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVINO CARMO DA SILVA, Valentino Carmo 

da Silva, ROBERTA MARGARIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

 Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 652, §§ 1º e 5º, 

do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 20, § 3º alínea “a”, do Código de Processo 

Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 652-A, 

parágrafo único, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser os executados cientificados 

do que preceituam os artigos 736, 738, 745 e 745-A do Código de 

Processo Civil.

Defiro a utilização da exceção prevista no art. 172, § 2º, do CPC.

Expeça-se certidão comprobatória do ajuizamento da execução, nos 

termos do artigo 615-A do CPC.

Atente-se à Secretaria para que as futuras publicações sejam expedidas 

em nome do advogado Dr. GUSTAVO AMATO PISSINI, OAB/MT nº 

13.842-A.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 46161 Nr: 1679-74.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Nobres, Eder Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

 Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 652, §§ 1º e 5º, 

do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 20, § 3º alínea “a”, do Código de Processo 

Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 652-A, 

parágrafo único, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser os executados cientificados 

do que preceituam os artigos 736, 738, 745 e 745-A do Código de 

Processo Civil.

Defiro a utilização da exceção prevista no art. 172, § 2º, do CPC.

Expeça-se certidão comprobatória do ajuizamento da execução, nos 

termos do artigo 615-A do CPC.

Atente-se à Secretaria para que as futuras publicações sejam expedidas 

em nome da advogada Dra. ROSÂNGELA DA ROSA CORREA, inscrita na 

OAB/MT nº 16.308-A.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 006/2015/DF

  

 A Excelentíssima Doutora AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES, 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Nortelândia, Estado do 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

  

RESOLVE:

 

RETIFICAR o art. 6 da Portaria nº 04/2015-DF, datada de 15.01.2015, que 

designou a realização de CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA na Vara Única 

e Juizado Especial da Comarca de Nortelândia, no período de 19/01/2015 a 
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19/02/2015, para fazer constar "que durante os trabalhos correcionais o 

Cartório funcionará normalmente no período vespertino com a presença de 

funcionários e estagiários suficientes para o atendimento e 

desenvolvimento da correição".

 

Remeta-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ao Representante do Ministério Público, ao 

Presidente da Seccional da OAB, afixe-se cópia no átrio do Fórum, para 

conhecimento público.

  

P. R. C. e se afixe cópia desta no átrio do Fórum.

  

Nortelândia/MT, 19 de janeiro de 2015. 

 

Augusta Prutchansky Martins Gomes

Juíza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33733 Nr: 692-96.2007.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

 Autos nº: 692-96.2007.811.0090.

Código Apolo nº: 33733.

Vistos etc.

1) A parte ré, suscitou a necessidade da realização do Exame de 

Eficiência e Aptidão da arma de fogo apreendidas, que não teria sido 

realizado na fase inquisitorial.

Nesse contexto, gize-se mencionar que qualquer vício ocorrido no 

inquérito penal não macula a ação penal proposta, bem como que o tal 

exame de eficiência é prescindível ao andamento do feito uma vez que “É 

curial registrar que o exame pericial na arma de fogo, a fim de atestar a 

sua potencialidade lesiva, deregra, não é imprescindível, sendo tal 

exigência inarredável somente na hipótese da imprestabilidade da arma 

constituir matéria de defesa, o que, entretanto, não se deu no caso 

concreto. Segundo os ensinamentos doutrinários de Guilherme de Souza 

Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas. Volume 2. 6ª 

edição, revista, reformulada e atualizada. Editora revista dos tribunais: P. 

57), in verbis: (...) laudo de avaliação da arma: Como regra, é 

desnecessário. Sem dúvida exige-se a apreensão da arma, mas não se 

cuida de perícia imprescindível a checagem de sua potencialidade lesiva, o 

que se presume. Afinal, o controle estatal de armas de fogo é patente, 

pouco importando o grau deeficiência do instrumento.” (TJPA; AP 

20123027850-4; Ac. 118705; Maraba; Primeira Câmara Criminal Isolada; 

Relª Desª Vera Araújo de Souza; Julg. 23/04/2013; DJPA 25/04/2013; Pág. 

115).

Desta maneira, rejeito o pedido do autor de fls. 96-99.

Por outro lado, INTIME-SE a parte ré, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 05 de dezembro de 2014.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66078 Nr: 1809-75.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Nos termos da legislação vigente, Portaria nº 026/2012-DF, art. 2º, IV e 

Portaria nº 05/2011-DF, impulsiono estes autos ao Setor de Expedição de 

Documentos para Matéria Imprensa, com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Fernando Luis Veríssimo, OAB/MT 14357, acerca de sua 

nomeação como Defensor Dativo, para que proceda à Defesa dos 

interesses do indiciado Rafael Ribeiro de Sousa , qualificado nos autos e 

recolhidos na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, até o deslinde da Ação, 

sob as advertências do artigo 14 da Lei nº. 1.060/50 e artigo 34, XII do 

EAOAB, iniciando-a com a apresentação de resposta à acusação, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65537 Nr: 1390-55.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Castro Gonçalves, Francisco de Matos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites, Thiago 

Alves de Souza Melo

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Nos termos da legislação vigente, artigo 162, § 4° do CPC, impulsiono 

estes autos ao Setor de Expedição de Matéria para Imprensa, com a 

finalidade de intimar o advogado do Réu Adão Castro Gonçalves, Dr. 

Thiago Alves de Souza Matos, OAB/MT 13.964, para apresentação das 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito, no prazo de 2 (dois ) dias , 

para posterior análise do pedido de liberdade do réu Francisco de Matos 

da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64915 Nr: 877-87.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafanelly Lima da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim, 

Shirlene Benites

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Nos termos da legislação vigente, Portaria nº 026/2012-DF, art. 2º, IV e 

Portaria nº 05/2011-DF, impulsiono estes autos ao Setor de Expedição de 

Documentos para Matéria Imprensa, com a finalidade de intimar a 

advogada Dra. Shirlene Benites, OAB/MT 16211, acerca de sua nomeação 

como Defensora Dativa, para que proceda à Defesa dos interesses do 

indiciado Rafanelly Lima da Cunha, qualificado nos autos e recolhido na 

Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, iniciando-se com a apresentação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, suas alegações finais, por memorial.

Comarca de Novo São Joaquim

Edital

 EDITAL N.º 01/2015

  

A Excelentíssima Juíza Substituta Diretora do Foro da Comarca de Novo 

São Joaquim/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

disposto no Provimento n. 19/2014/CM, de 02.07.2014, torna público, para 

ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e 

Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

  

* O Edital n° 01/2015 completo encontra-se no Caderno de Anexo 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui
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Caderno de Anexo

 

(...)

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento n. 19/2014/CM, disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico - MT n° 9.323, de 2/7/2014.

 8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

  

Novo São Joaquim/MT, 20 de janeiro de 2015.

 

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza Substituta Diretora do Foro

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 012/2015-DF

  

O Excelentíssimo Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juíz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

  

CONSIDERANDO recomendação n. 15/2014, do Conselho Nacional de 

Justiça, que dispõe sobre a celeridade das ações penais que tenham 

como vítimas crianças e adolescentes;

  

CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria n. 078/2014, da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso que determina prioridade 

na tramitação de ações penais que figurem como vítima crianças e 

adolescentes;

  

CONSIDERANDO o que dispõe o Ofício Circular n. 957/2014-DOF, da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso que determina a realização 

de correição extraordinária, com a finalidade exclusiva de prolatar decisão 

de mérito nos processos, que tenham como vítimas crianças e/ou 

adolescentes, aptos a tal fim ou impulsiona-los adequadamente, para 

providências;

  

RESOLVE:

  

Art. 1º. Designar o período de 26/01 a 25/02/2015, para realização da 

CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA na Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Pedra Preta/MT;

  

Art. 2º - Determinar à Gestora que prepare todos os processos que 

tenham como vítimas crianças e/ou adolescentes, apresentando-os no 

gabinete do Juiz ou os colocando à sua disposição no próprio local, 

conforme forem sendo solicitados, para a vistoria designada.

  

Art. 3º - Os prazos correrão normalmente e o atendimento ao público em 

geral fica mantido no período vespertino, em horário normal de 

funcionamento do Fórum, sendo vedada a saída de autos do cartório até o 

final dos trabalhos correicionais, salvo se:

  

I – estiver fluindo prazo para manifestação, caso em que a carga será 

realizada apenas depois dos autos receberem o visto da correição, para 

fins de registro no relatório final;

  

II - os autos já tiverem passado pela correição;

  

III – não sendo caso das hipóteses anteriores, a carga poderá ser 

realizada, desde que haja autorização expressa do Magistrado, após 

pedido de vista formulado pelas partes.

  

Art. 4º - Todos os processos, antes de serem remetidos para o Gabinete, 

deverão ser criteriosamente analisados pelo Gestor, que deverá, dentre 

outras providências:

  

I – proceder à prévia juntada de mandados, ofícios, certidões, AR’s, 

petições, dentre outros documentos expedidos ou recebidos;

  

II – certificar, previamente, o decurso dos prazos de intimação.

  

Art. 5º - O Cartório deverá ainda:

  

I - Providenciar a imediata cobrança dos autos que estão em carga para 

advogados, peritos, procuradores, promotores, defensores públicos e 

outros (item 1.3.3 da CNGC), inclusive com a publicação de edital, sob 

pena de busca e apreensão;

  

Art. 6º - Durante os trabalhos, deverá o Cartório permanecer em atividade 

interna no expediente matutino, com a presença de funcionários e 

estagiários suficientes para o atendimento e desenvolvimento da 

correição.

  

Art. 7º - Designar Victor Augusto Estevão, Assessor de Gabinete I, para 

secretariar os trabalhos correicionais. Remeta-se cópia da presente à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Representante do Ministério Público, ao Presidente da Seccional da OAB.

  

P. R. C. e se afixe cópia desta no átrio do Fórum.

  

Pedra Preta/MT, 19 de Janeiro de 2015.

  

Marcio Rogério Martins

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 02/2015/DF A Excelentíssima Senhora Doutora KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza Diretora do Foro da Comarca de Pedra 

Preta-MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

Provimento 19/2014/CM, de 02/07/2014, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, cujo 

procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 1. DAS 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. Constitui objeto do presente certame o 

credenciamento de pessoas físicas para atuar nas áreas de fisioterapia e 

psicologia, sendo 01 (uma) vaga para Fisioterapeuta e 01 (uma) vaga para 

Psicólogo. 1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento 

serão de responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores VALDENILZA DE FRANÇA OLIVEIRA, Gestora Geral, matrícula 

8194, VANESSA MARTINS LEMOS, Gestora Administrativa mat. 21.947 e 

SUELI BARBOSA DE OLIVEIRA, Gestora Judiciária, matricula 8370, para, 

sob a presidência do primeiro. 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: a) 

divulgação do edital; b) inscrição dos interessados; c) análise da 

documentação e do currículo; d) divulgação dos interessados habilitados; 

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1. A inscrição deverá 

ser efetuada exclusivamente no endereço Rua Oscar Soares, 443, centro, 

a partir das 13h00 horas do dia 26/01/2015 até as 19h00 do dia 

06/02/2015, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período. 3.1.1. Não haverá cobrança 

de taxa de inscrição. 3.2. As informações prestadas na solicitação de 

inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 

profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento 

incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência 

de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal. 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo, 

de que trata o Provimento 19/2014-CM: I. Ter sido selecionado no 

Processo Seletivo; II. Ser maior de vinte e um (21) anos; III. Não possuir 

antecedentes criminais. IV. Ser bacharel em Fisioterapia e ou Psicologia 

por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e 

com registro no Conselho Regional de Fisioterapia e ou Psicologia; 5. DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 5.1. Os candidatos deverão protocolizar a 

documentação relacionada a seguir, até no ato da inscrição, no Protocolo 
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Geral do Fórum: I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; II – cópia 

autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); III - certidões negativas 

criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; IV - cópia 

autenticada do diploma de curso superior, para profissionais 

fisioterapeutas; V – cópia autenticada do diploma de curso superior, para 

profissionais psicólogos; VI - cópia autenticada dos títulos que venham a 

ser apresentados; VII - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional 

correspondente à profissão do candidato, para profissionais 

fisioterapeutas e Psicólogos; VIII - atestado de sanidade física e mental; IX 

- declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento (Anexo I); X - declaração de parentesco 

(Anexo II); XI - duas fotografias 3x4 recentes. 6. CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será 

realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte 

forma: 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos. 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não 

utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do 

subitem 6.1.2. 6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) 

pontos, excluído o título de graduação requerido para o credenciamento, 

contados da forma seguinte: a) Ao título de doutorado, reconhecido ou 

revalidado, na área específica de credenciamento, são atribuídos 3 (três) 

pontos; b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja 

na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; c) Ao 

título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; d) Ao título de mestrado, 

reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 

credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; e) 

Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; f) Ao título 

de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 

seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco 

décimos) de ponto; g) À participação em congressos, seminários e cursos 

de extensão, na área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte 

e cinco centésimos) de ponto. 6.1.3.1. A pontuação a título de formação 

acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos previstos. 6.1.3.2. É 

ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, 

não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 6.1.3.3. 

Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital. 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de 

candidatos, será priorizado aquele que tiver: a) maior idade, nos termos do 

art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; b) maior tempo de 

exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 

3.689/41, Código de Processo Penal; c) maior nota referente ao tempo de 

experiência profissional, conforme dispõe o subitem 7,1,2; d) maior nota 

referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 

Edital. 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos 

deste edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não 

podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do 

seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido. 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os 

candidatos que atenderem plenamente as exigências deste edital e do 

Provimento 19/2014/CM. 7. DO CREDENCIAMENTO 7.1. Os habilitados 

serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 

Provimento 19/2014/CM. 7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, 

terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 

por igual período. 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 8.1. Os profissionais que 

serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 

Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – 

MT n.º 9.323, de 02/07/2014. 8.2. Os documentos entregues no momento 

da inscrição não serão devolvidos. Pedra Preta /MT, 12 de janeiro de 2015. 

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 40975 Nr: 724-38.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Jesus Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata

 VISTOS,

Tendo em vista a informação da certidão de fls. 49, nomeio como defensor 

dativo o causídico militante nesta municipalidade, Dr. Allan Vitor Sousa da 

Mata, OAB/MT nº. 15.698, para promover a defesa do acusado.

Após, façam os autos conclusos para designação de audiência;

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41529 Nr: 1276-03.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogerio dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias

 Vistos etc.

Não havendo preliminares apreciadas, e não vislumbrando hipóteses 

previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, dou o feito por 

saneado.

DESIGNO audiência de instrução, julgamento e interrogatório para o dia 

05/03/2015, às 11h.

Intimem-se as partes, as testemunhas arroladas, bem como o Ministério 

Público e o advogado de defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 40975 Nr: 724-38.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Jesus Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata

 Vistos etc.

Não havendo preliminares apreciadas, e não vislumbrando hipóteses 

previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, dou o feito por 

saneado.

DESIGNO audiência de instrução, julgamento e interrogatório para o dia 

19/03/2015, às 15h.

Intimem-se as partes, as testemunhas arroladas, bem como o Ministério 

Público e o advogado de defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 19887 Nr: 1162-98.2011.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronize Guelsi, Ronize Guelsi ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio, Marco Andre Honda Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

O credor pleiteia a penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

O pedido deve ser deferido.

Segundo o artigo 655 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 612 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Ressalte-se, aliás, que o artigo 655, inciso I, do CPC, traz como primeiro 
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bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on-line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal.

Nesse sentido:

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES PELO SISTEMA 

BACENJUD. Após a reforma processual, introduzida pela Lei 11.382/2006, 

o dinheiro passou a constar em primeiro lugar na ordem de preferência de 

penhora (art. 655, I, CPC). Desnecessário a obrigatoriedade de 

esgotamento na localização de bens do executado, podendo ser deferido 

o pedido de penhora on line, ao tempo do credor, para satisfação do 

crédito. Aplicação do art. 557, § 1º - A, do CPC. AGRAVO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70037976669, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

18/08/2010).

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada pessoalmente, caso não haja 

patrono constituído (art. 652 § 4º CPC).

 No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada, 

intimando-o ainda, para que em 05 (cinco) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41389 Nr: 1136-66.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto

 Vistos etc.

Considerando a cota ministerial de fls. 95, designo audiência de 

justificação para o dia 23/03/2015, às 15h30min.

Intimem-se a reeducanda e defensor para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 1666-75.2009.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS, WMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Roberta da Silva, 

João Faustino Neto, Suely Rodrigues

 VISTOS,

Defiro o pedido de fls. 124/125, já que restou devidamente comprovada a 

paternidade do requerido Cirilo Pinto dos Santos (exames de DNA às fls. 

25/31 e 43/48).

Atento às condições pessoais da alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

devidos a partir do dia 20.11.2014, a ser depositado na conta judicial.

Designo o dia 23 de 03 de 2015 às 16h00min, para a audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se as partes, a fim de que compareça(m) à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15149 Nr: 175-83.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFRdN, ARdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Regina Ribeiro 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS N. 105/2007 (CÓD. 15149)

TIPO: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

REQUERENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DAS NEVES (MENOR)

REPRESENTADA: ANTONIA RODRIGUES DAS NEVES

REQUERIDO: JOÃO PAULO DA SILVA

Vistos etc.

Trata-se de ação de investigação de paternidade proposta pela 

requerente em desfavor do Requerido alegando, em síntese, que sua 

genitora manteve um relacionamento amoroso com o Requerido, sendo 

que deste relacionamento ocasionou o seu nascimento em 04.02.2005. 

Informa ainda que por motivos alheios a sua vontade, o Requerido se nega 

a reconhecer sua paternidade, ocasião que ao final pugnou pela 

procedência da ação a fim de que seja atribuída ao requerido a 

paternidade da Requerente, bem como a fixação de alimentos em favor da 

menor.

Determinada a intimação da Requerente para comparecer ao exame de 

DNA, no entanto não foi possível a intimação tendo em vista que a mesma 

alterou seu endereço sem comunicar este juízo.

RELATEI. DECIDO.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de inércia 

da parte autora. Veja-se que a mesma mudou-se de endereço, não 

comunicou nos autos e não deu andamento no processo e o feito 

encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da 

requerente.

ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com base no art. 267, VI do CPC, 

em fase do abandono da ação pela desistência tácita.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Poconé-MT, 23 de março de 2011.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 17495 Nr: 2409-38.2007.811.0028

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Dissolução de Sociedade c/c Alimentos, Guarda e Partilha de 

Bens

Processo: 1069/2007

Vistos etc.,

SILVANA MARTINS DA COSTA, devidamente qualificada e representada 

nos autos, propõe ação dissolução de sociedade de fato c/c alimentos, 

guarda e partilha de bens em face de EDILSON MARQUES DO AMARAL, 

aduzindo, em síntese, que iniciaram a sociedade de fato, da qual adveio 01 

(um) filho, e que durante a união estável amealharam patrimônio, 

consistente em um lote, uma moto, mercado Skinão e bens que guarnecem 

o lar.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/10.

Citação do Requerido – fls 16.

Realizada audiência de instrução em 02/04/2008, na qual se fez ausente a 

Autora, constatando-se somente a presença do Requerido, que por sua 

vez, discordou do reconhecimento da sociedade e partilha de bens, 

anuindo somente com o pedido de alimentos, pelo qual disponibilizou o 
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pagamento de 30% do salário mínimo vigente do país.

Diante da proposta de alimentos formulada pelo Requerido, foi determinada 

a intimação da Requerente, para manifestação, a qual restou cumprida, 

conforme certidão de fls. 20.

Certificado o decurso do prazo para manifestação – fls. 21 -, foi 

designada audiência de conciliação para o dia 29/10/2010.

Demonstrado positivo o cumprimento da intimação na pessoa da autora, 

sendo, de outro lado, negativo o cumprimento do mandado na pessoa do 

Requerido, por não ter sido encontrado no endereço declinado.

Proferida decisão às fls. 26, determinando a intimação pessoal da Autora 

para, no prazo de 48 horas, promover o regular prosseguimento do feito, 

nos termos do art. 267, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção.

 Ultimada a intimação pessoal da autora – fls. 29 – e certificado o decurso 

do prazo – fls. 30 - sem manifestação da Requerente ou seu 

comparecimento na Defensoria Pública, conforme determinado no 

despacho retro.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação dissolução de sociedade de 

fato c/c alimentos, guarda e partilha de bens proposta por SILVANA 

MARTINS DA COSTA em face de EDILSON MARQUES DO AMARAL, 

aduzindo, em síntese, que iniciaram a sociedade de fato, da qual adveio 01 

(um) filho, e que durante a união estável amealharam patrimônio, 

consistente em um lote, uma moto, mercado Skinão e bens que guarnecem 

o lar, pugnando, ao final, pelo reconhecimento e dissolução, com a partilha 

dos bens adquiridos, alimentos e fixação de guarda.

Ressai dos autos que o réu não foi localizado para sua regular intimação 

para audiência previamente designada, consoante se depreende da 

certidão de fls. 25, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal da 

autora para, no prazo de quarenta e oito horas, promover o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Ocorre que, conquanto tenha sido devidamente intimada, a autora deixou 

de atender a determinação judicial, demonstrando falta de interesse no 

prosseguimento do feito.

Por outro lado, quanto a ausência de localização do réu para intimação, a 

teor do que dispõe o art. 238, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao 

endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo às 

partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação, 

seja ela temporária ou definitiva.

No caso, conquanto não se tenha certeza a que caráter o requerido não 

foi encontrado nesta cidade, se definitivo ou temporário, certo é que 

competiria a autora informar nos autos o endereço no qual poderia ser 

localizado, a fim de receber as intimações necessárias.

Assim, em que pese devidamente intimada a autora a promover o 

andamento do feito, inclusive, pessoalmente, nos termos do art. 267, §1º, 

do CPC, quedou-se inerte, não restando outro caminho senão a extinção 

do processo.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente ação de dissolução de 

sociedade de fato c/c partilha de bens proposta por Silvana Martins da 

Costa em face de Edilson Marques do Amaral, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pela autora, ficando o pagamento suspenso pelo prazo de 05 

(cinco) anos sob condição de mudança do estado de pobreza, quando só 

então a obrigação será considerada prescrita, nos termos do artigo 12 da 

Lei 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I.

Poconé, 30 de março de 2010.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 2298-10.2014.811.0028

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA

 SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO

O suposto agressor apresentou resposta à acusação, pretendendo 

demonstrar a falsidade das alegações da vítima.

As medidas de proteção consubstanciam incidente de tramitação rápida, 

pelo qual se concedem providências destinadas a proteger situação de 

fato de urgência, em favor de mulheres em situação de violência 

doméstica.

Nesse quadro, o âmbito adequado para a solução de questões de família é 

naturalmente o da ação ordinária competente, não cabendo, pois, discutir 

questões complexas, que podem ensejar produção de provas, neste 

incidente.

Diante disso e ante o esgotamento da finalidade da medida, uma vez que o 

suposto agressor foi devidamente intimado das medidas, que devem 

perdurar até que sobrevenha situação que enseje sua revogação, este 

Juízo DETERMINA seu ARQUIVAMENTO, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.

TRASLADE-SE as principais peças ao respectivo Inquérito Policial.

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE.

Poconé-MT, 19 de janeiro de 2014.

ASSINATURA DIGITAL

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102148 Nr: 2514-68.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 102148

SENTENÇA

No curso do processo, adveio aos autos da ação de busca e apreensão 

acordo entre as partes BANCO ITAUCARD S/A e JOAQUIM DE LIMA.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entende-se que a 

homologação do acordo é medida que se impõe.

 Isso porque as partes acordaram no sentido de liquidar totalmente a 

presente ação através da quitação do valor acordado, conforme petição à 

ref. 16.

 Ante o exposto, O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

HOMOLOGA por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 269, III e V, do Código de Processo Civil.

Custas na forma acordada.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Poconé/MT, 19 de janeiro de 2015.

ASSINATURA DIGITAL

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100397 Nr: 1844-30.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR CAMPOS

 Intimar parte autora apresentar contra razões ao recurso de apelação ref. 

45
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100833 Nr: 2051-29.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Silva, Zenaide Gomes de Souza, 

Sandra Cleia Correa, Rita Norberta da Silva, Regina Rodrigues Araujo de 

Amorim, Olivia Maria Cunha de Jesus, Nilza de Campo Silva, Maria Catarina 

Lemes de Oliveira, Maria Aparecida Ferreira, Maria Lucia de Paula Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pocone - MT, rep. pela Prefeita 

Nilce Mary Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira

 Intimar parte autora impugnar contestação ref. 10

 

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100837 Nr: 2052-14.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Cornelio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Pocone-MT, rep. pela 

Prefeita Nilce Mary Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora impugnar contestação ref. 11

 

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100853 Nr: 2056-51.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Jose da Silva, Ademir José da Silva, Luiz dos 

Santos Gonçalves, Maria Evodia de A. Nascimento, Maria de Fátima 

Rodrigues do Nascimento, Maria Graciele de Moraes Coletro, Maria da 

Gloria de Barros Arruda, Maria Candelária de Souza Gonçalves, Marineide 

de Moraes Coletro, Marizeth Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Pocone-MT, rep. pela 

Prefeita Nilce Mary Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora impugnar contestação ref. 10

 

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100876 Nr: 2066-95.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIANA DOS SANTOS COSTA, EDNEI CAMPOS 

DA SILVA, Elio Vicente da Silva, Eva Felicidade de Pinho, ELENY ROSA DA 

SILVA, Firmina Rosaria da Silva, Francisca Assis de Almeida, HAROLDO 

GONÇALVES DO PRADO, ILZA HELENA DE SOUZA, João Bosco de 

Oliveira e Silva, Jorge Welarino Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé, representado 

pela Prefeita Srª Nilce Mary Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora impugnar contestação ref. 10

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54015 Nr: 3401-56.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Ferreira da Silva, vulgo "Fabinho", 

Manoel Filho Alves Pereira, vulgo "Neto", Acilon Tavares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes, 

Roger dos Santos Lopes

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 052/2007-CGJ, 

artigo 1º, item 1.2, impulsiono os autos abrindo vista ao Ministério Público.

Registro, que o auto de prisão em flagrante não segue apenso, em razão 

de encontra-se em carga para o "parquet".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54254 Nr: 3570-43.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rose Braga Alves, João Carlos da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 052/2007-CGJ, 

artigo 1º, item 1.2, impulsiono os autos abrindo vista ao Ministério Público.

Registro, que o auto de prisão em flagrante não segue apenso, em razão 

do mesmo ser procedimento eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53358 Nr: 2832-55.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonar Nogueira de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 2854-16.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Maria de Alecrim de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53466 Nr: 2934-77.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valeria Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laize Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 3410-18.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Souza da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54011 Nr: 3397-19.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. W. Supermercado Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):I – 

Citação do devedor (a), pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – Penhora, se não for paga a dívida, nem 

garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) 

executado (a) não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – Registro da 

penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 

(LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o 

(a) cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. 

O (a) executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei 

n.º 6.830/80

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53722 Nr: 3172-96.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Maria Alecrim de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Diante da decisão do STF em sede Recurso Extraordinário (RE) 631240, à 

qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser imprescindível o 

prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de posterior 

judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias 

para juntada de tal comprovante, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54026 Nr: 3412-85.2014.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge, 

Jodacy Gaspar Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se com requerido, estando a ré ciente do prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação.

Determino ao setor psicossocial que visite o menor e a família materna, 

elaborando relatório circunstanciado a ser entregue em 45 (quarenta e 

cinco) dias. Colham informações na escola onde estiver matriculado.

Depreque-se à Comarca de residência do autor, a realização de estudo 

psicossocial em sua residência enviando relatório cincurstanciado a este 

Juízo.

 Instrua-se com a cópia da inicial e de seus documentos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53724 Nr: 3174-66.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselino de Oliveria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 2838-62.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenora de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53366 Nr: 2840-32.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claiton Cleber Lopes, vulgo "Zinho Barbudo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 2763-23.2014.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Lacerda Alecrim, Wanderson Lacerda Espindula, 

alcunha "Tulinho", Eidilene Lacerda Espidula, Weber Junior Lacerda 

Espidula, Eygislaine Lacerda Espidula, Samila Lacerda Espidula, Samuel 

Lacerda Espidula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Avenir Espidula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como inventariante o requerente Nilson Martins de Araújo, que 

deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes.

Em seguida, citem-se os interessados, as Fazendas Públicas e o Ministério 

Público, nos termos do artigo 999 do CPC, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 10 

(dez) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 1000 do 

CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 44650 Nr: 3886-27.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls.26/27: Defiro o pedido.

Enviem os autos à exequente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necesário.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 1353-95.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R W Supermercado Ltda ME, Reginaldo de 

Oliveira, Wironeide Mirian Gonçalves Maya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 44 : Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 11838 Nr: 478-67.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faustino Pereira Daurte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 57: Defiro o pedido.

Oficie-se ao cartório eleitoral local a fim de que informe o endereço do 

executado.

Com a resposta, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 46290 Nr: 2096-71.2013.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS, LFdS, CFdS, MDMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente para no prazo de 48 horas dar 

andamento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20122 Nr: 786-98.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovam Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para , no prazo de 5 dias,manisfestar quanto ao 

informado à fl.57.

Com a vinda ou terminado o prazo, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 7458 Nr: 2075-76.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia, 

José Edgar da Cunha Bueno Filho

 Vistos.

Intime-se a parte requerido para, no prazo de 10 dias, manifestar-se 

quanto ao pedido da parte autora ao que concerne ao pagamento dos 

honorários advocatícios (fl.155).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 21084 Nr: 707-52.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LQ, RAAQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia M.ª F. de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em favor de Rondon Antônio Alexandre 

Quintino Coelho, representado por sua genitora Leonor Alves Quintino, e 
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em face de Ranulfo Carvalho Coelho, todos qualificados nos autos.

Citado, o executado adimpliu a prestação alimentícia cobrada nos autos 

(fls. 42/55).

Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela extinção do feito 

ante o pagamento do débito alimentar cobrado nos autos. (f. 61)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que até a data em que instado para tanto, 

o executado adimpliu os alimentos cobrados na presente lide.

 Ante o pagamento dos alimentos em atraso, nos termos do artigo 794, 

inciso I do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução de 

alimentos.

 Sem custas.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 2514-43.2012.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosileidy Estevam Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Cristiano Valber de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se na íntegra o determinado à fl. 32, encaminhem-se os autos a 

PGE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 52958 Nr: 2514-72.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPN, OVGNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdSv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em favor de Osvaldo Victor Gomes 

Nunes Neto, representado por sua genitora Elizangela Pereira Nunes, e em 

face de Emival Gomes da Silva, todos qualificados nos autos.

Citado, o executado adimpliu a prestação alimentícia cobrada nos autos 

(fls. 22 e 24).

Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pela extinção do feito 

ante o pagamento do débito alimentar cobrado nos autos. (f. 25)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que até a data em que instado para tanto, 

o executado adimpliu os alimentos cobrados na presente lide.

 Ante o pagamento dos alimentos em atraso, nos termos do artigo 794, 

inciso I do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução de 

alimentos.

 Sem custas.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 15596 Nr: 1904-80.2009.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Campos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recurso tempestivo, recebo-o.

Intime-se a parte contraria para contrarrazões no prazo legal.

 Com a vinda, encaminhem-se os autos ao E.TRF1.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17162 Nr: 1005-48.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Oliveira Matos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos à exequente, conforme determinado à f.84.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40505 Nr: 239-24.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos de f.119, expeça-se RPV.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 2844-69.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lobo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 70: Defiro o pedido de dilação do prazo por 45 dias.

Decorrido o prazo, tornem conclusos.

Cumpra-se

 Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16184 Nr: 148-02.2010.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl.85: Defiro o pedido.

Oficie-se o TRE/MT, a fim de que informe a este Juízo eventual endereço 

do executado, devendo ser encaminhado resposta no prazo de 10(dez) 

dias.

Com a resposta, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 78-14.2012.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
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Confresa (SISPUMCONF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Custódio, Município de 

Confresa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo legal, nos 

termos do artigo 730 do CPC.

Com a vinda ou decorrido o prazo, intime-se o exequente para 

manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54254 Nr: 3570-43.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rose Braga Alves, João Carlos da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel

 Para exercer a defesa técnica da acusada Rose, nomeio o advogado 

Nelton Swingel. Intime-o da nomeação e para oferecimento de defesa 

prévia em 10 dias.

Abra-se vista ao MP para manifestação quanto a não localização do 

corréu João Carlos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54015 Nr: 3401-56.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Ferreira da Silva, vulgo "Fabinho", 

Manoel Filho Alves Pereira, vulgo "Neto", Acilon Tavares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes, 

Roger dos Santos Lopes

 Para exercer a defesa técnica do acusado:

- Fábio, nomeio o advogado Amauri Fontes;

- Manoel, nomeio o advogado Roger dos Santos Lopes.

Intimem-nos da nomeação e para oferecimento de resposta inicial em 10 

dias.

Quanto ao corréu Acilon, abra-se vista ao MP para manifestação quanto a 

sua não localização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54507 Nr: 88-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFF, ÉRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho, Andréia 

Borges dos Santos, Jorge Aldair Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versando a ação sobre interesse de menor incapaz, defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita.

Abra-se vista dos autos ao MP para manifestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 1194-21.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezio Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio F. Arruda Montenegro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 44/45: Indefiro o pedido vez que já cumprido o ato à fl. 38.

Intime-se a autora para em 5 dias promover o andamento do feito, Sob 

pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 49387 Nr: 5079-43.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcalino Quirino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva, Raphael 

Neves Costa, Ricardo Neves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi, 

José Leonardo Nunes da Costa

 Vistos.

Fls.114/115: Defiro parcialmente para o fim de deteminar o levantamento 

do valor depositado pelo requerido, em favor dele próprio.

Intime-se a pessoa jurídica autora, por meio de carta AR ao endereço 

constante na inicial, para que promova o andamento do feito em 48 horas, 

Sob pena de extinção por abandono e consequente ratificação da liminar 

que lhe impôs multa diária de R$ 1000,00

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 52837 Nr: 2438-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Domingues Machado de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge, 

Jodacy Gaspar Dantas

 Vistos.

Certifique o Gestor:

I- Quanto a requisição do policial Marcelo Aparecido de Lima par audiência 

em 31/03/2015, às 17h40, conforme f.73;

II- Fls.82 e 84: se a ré está presa e, em caso positivo, por qual motivo;

F.85: Defiro . Providencie-se entrega.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 44679 Nr: 3910-55.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional de Saúde - Funasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se o teor de fl. 23, visto haver a exequente providenciado 

recolhimento às fls.24/25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53375 Nr: 2849-91.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F.87: Defiro o pedido de dilação do prazo por 45 (quarenta e cinco) dias.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 53369 Nr: 2843-84.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro, 

Kerly Joana Carboneara

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F.70: Defiro o pedido de dilação do prazo por 45 (quarenta e cinco) dias.

Com a vinda ou decorrido o prazo, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54535 Nr: 103-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBdSF, ABF, LBF, VBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o ato conforme deprecado, certificando quanto a quitação ou 

não do débito.

Em caso de inadimplência, comunique-se ao juízo de origem para 

deliberações. Aguarde-se resposta por 30 dias. Nada sendo determinado, 

devolvam-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 3395-49.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marques de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. ); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. 

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.3. O Executado será citado para, no prazo de 5(cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei 

n.º 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, 

se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se 

feita na data da entrega da carta no endereço do Executado; ou se a data 

for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

oficial de justiça ou por Edital;IV – O edital de citação será afixado na sede 

do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

Execução de que trata o Art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43447 Nr: 3191-73.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Glória da Rocha Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo legal, nos 

termos do artigo 730 do CPC.

Com a vinda ou decorrido o prazo, intime-se o exequente para 

manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22411 Nr: 2395-19.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Dias Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile, Rafael Thiago Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 48 horas dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41861 Nr: 1590-32.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Vieira de Amurim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tempestivo o recurso de apelação interposto, intime-se a parte contrária 

para contrarrazões.

 Com a vinda, encaminhem-se os autos ao E.TRF1.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 44999 Nr: 818-35.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Rocha de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F. 27: Intime-se a parte autora pessoalmente para promover o andamento 

do feito em 48 horas, sob pena de extinção por abandono.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 45077 Nr: 895-44.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Girgelia Bezerra de Araujo Strutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recurso tempestivo, recebo-o.

Intime-se a parte contraria para contrarrazões no prazo legal.

 Com a vinda, encaminhem-se os autos ao E.TRF1.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41901 Nr: 1629-29.2012.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F. 30: Intime-se a parte autora pessoalmente para promover o andamento 

do feito em 48 horas, sob pena de extinção por abandono.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 4059-17.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAC, GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F.30: Intime-se a autora para manifestação em 10(dez) dias .

Vista ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 17123 Nr: 966-51.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Neto Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F.55: Defiro.

Com a vinda, passem os autos a tramitar em segredo de justiça e intime-se 

a exequente para manifestação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 2744-56.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tempestivo o recurso de apelação interposto, intime-se a parte contrária 

para contrarrazões.

 Com a vinda, encaminhem-se os autos ao E.TRF1.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8349 Nr: 646-40.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri, 

Miriam Lourenço de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes para ciência do retorno do agravo e eventuais 

requerimentos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41283 Nr: 1015-24.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 27/28: Defiro

encaminhem-se os autos ao MP.

Após, intime-se, a autora para eventual replica.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 9629 Nr: 119-54.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio Cabral Vieira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Dias Filho, Nadir Aparecida 

Modolo de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Delmondi

 Processo nº 119-54.2007.811.0059

Código: 9629

Autor: HERMINIO CABRAL VIEIRA JÚNIOR

Réu (s): OSVALDO DE SOUZA DIAS FILHO E OUTRA

Vistos.

1. Intimem-se as partes para manifestarem sobre a perícia realizada no 

prazo de 20 (vinte) dias.

2. Intimem-se, ainda, os réus para que apresentem o rol de testemunhas, 

para que este juízo possa agendar a solenidade.

Às providências.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de janeiro de 2015.

LUCIENE KELLY MARCIANO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 54546 Nr: 112-81.2015.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CORREIA DE SOUZA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº.: 54546

Natureza: Carta Precatória

 Requerente: Antônio José Martins

Requerido: Luiz Correia de Souza e outros

D E S P A C H O

 Após o recolhimento das custas processuais, cumpra-se conforme 

deprecado.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 19 de janeiro de 2015.
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LUCIENE KELLY MARCIANO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 1151-50.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

F.35: Citado e inerte, decreto a revelia do requerido.

Abrangendo a lide interesse de menor incapaz, abra-se vista ao MP.

Intime-se a autora para especificar, em 10(dez) dias as provas que 

pretende realizr, apontando eventual numero de testemunhas.

Às providências.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 21775 Nr: 783-98.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Florentino Falcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres, Gleyson Paglioco da Cruz

 Certifico a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa do advogado, acerca da 

expedição de carta precatória para as Comarcas de Juara-MT, 

deprecando a inquirição de testemunhas Antonio Gazetta, nos termos do 

Capitulo 7.3.6 da CNGC/MT.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 54163 Nr: 651-61.2014.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weder Ferreira da Costa, Kelly Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávio Simplicio Kuhn

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos fatos narrados na inicial e tendo em vista o interesse de 

menor, designo o dia 22 de janeiro de 2015, às 17h50min., para realização 

de audiência homologatória. Intimem-se os requerentes e o douto 

advogado que patrocina seus interesses. Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 05 de novembro de 2014.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 1368-85.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro

 Vistos.

1. Em consonância com o entendimento do Parquet, vez que o 

recuperando Arnaldo Soares de Souza justificou sua ausência a oralidade 

designada à fl. 45, consoante declaração atrelada à fl. 59, DEFIRO o 

pedido de fl. 58, reconsiderando a decisão que regrediu o mesmo 

cautelarmente (fls. 54/55).

 2. RECOLHA-SE eventual mandado de prisão expedido em desfavor do 

mesmo, decorrente da deliberação proferida às fls. 54/55.

3. DESIGNO o dia 12/02/2015 às 09h45 para realização de audiência de 

justificação.

4. Promova a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

De Cáceres/MT para Rio Branco/MT, 19 de janeiro de 2015.

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 6379 Nr: 563-79.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSON SANTANA DA 

SILVA

 9. Ante o exposto, JULGO, por sentença, extinta a punibilidade de JOÃO 

ALVES DE AQUINO, devidamente qualificado, em virtude da prescrição da 

pretensão executória, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal combinado com artigo 109, inciso V do Código Penal, 

ambos combinados com artigo 61 do Código de Processo Penal e JULGO 

extinta a pena de multa com fundamento no artigo 114, II, do Código 

Penal.10. CUMPRA-SE, SERVINDO UMA CÓPIA DESTA COMOALVARÁ DE 

SOLTURA~devendo o Reeducando ser posto em liberdade,se por outro 

motivo não estiver preso.11. Publique esta sentença uma única vez no DJE 

e, conforme atuação nos autos, dê ciência pessoal ao(s) nobre(s) 

membro(s) do MPE e/ou DPE face disposição orgânica e processual de 

regência.12. Prescindível a intimação pessoal do(a/s) sentenciado (a/s) 

consoante regramento ínsito na CNGC.13. Não havendo irresignação 

recursal voluntária, certifique o trânsito em julgado.14. Após 

concretizadas as medidas pertinentes às necessárias comunicações para 

que o sentenciado não sofra as conseqüências decorrentes do presente 

procedimento, observando o que preconiza o artigo 202 da Lei nº 

7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE, promovendo o ARQUIVAMENTO 

destes autos mediante anotações e baixas de estilo.15. Publique-se. 

Intime-se.16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.De 

Cáceres/MT para Rio Branco/MT, 19 de janeiro de 2015.RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHOJuiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 55646 Nr: 560-72.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Anacleto de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgleyton Barbosa da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos

 Certifico que a Contestação de fls. 57/71 foi apresentada dentro do 

prazo.

Posto isto, nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimar o requerente, querendo impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 58536 Nr: 9-58.2015.811.0032

 AÇÃO: Representação Criminal (art. 33 do CPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adair José de Moraes, Teresinha Correa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DOS SANTOS , JADIR JOSÉ 

CARNEIRO, PENIEL FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 56320 Nr: 1032-73.2014.811.0032

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonize Domingas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Paulino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Processe-se em segredo de Justiça (art. 155, CPC).

Concedo os benefícios da Justiça gratuita nos termos da lei 1.060/50.

A Defensoria Pública Estadual requereu a homologação do acordo de 

Conversão de Separação Judicial em Divórcio Consensual, formulado por 

DEONIZE DOMINGAS SILVA e JOSÉ CARLOS PAULINO DE FREITAS, todos 

devidamente qualificados no feito.

 O Ministério Público opinou pela homologação da decretação do divórcio 

do casal, tendo em vista o teor da Emenda Constitucional nº 66/2010 que 

alterou o artigo 226, § 6º da Carta Magna, dissolvendo-se o casamento 

nos demais termos previstos na exordial (p. 17).

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a manifestação de vontade expressada pelas partes, 

referendada pela Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 585, II, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo formulado à p. 05/08, 

para que produza seus regulares e jurídicos efeitos, no qual julgo 

procedente o pedido e DECRETO o DIVÓRCIO dos requerentes, o qual se 

regerá pelas cláusulas e condições fixadas na inicial. Por conseqüência, 

JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

269, III, do CPC.

 Expeça-se mandado de averbação, oficiando-se ao registro civil 

competente, encaminhando-o, consignando inclusive que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira.

 Sem custas, por se tratar de feito ajuizado pela Defensoria Pública 

Estadual.

 Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações devidas.

P. R. I.

Cumpra-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 50-93.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESDRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Júnior

 VISTOS ETC.(...). Portanto, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, 

DETERMINO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO 

SEMI-ABERTO.Entretanto, a manutenção do reeducando no regime menos 

gravoso ficará condicionada ao seu acompanhamento psicológico 

periódico, cujos termos serão fixados na audiência admonitória. Designo 

audiência admonitória para o dia 21.01.2015, às 17:30 horas.Intimem-se e 

notifique-se o Ministério Público.Às providências.Santo Antônio de 

Leverger/MT, 14 de janeiro de 2015.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 68366 Nr: 284-75.2014.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZALINA SILVA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 52/2007/CGJ 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora/embargada para 

impugnar os embargos interpostos pelo requerido/embargante dentro do 

prazo de 15 dias, conforme decisão a seguir transcrita: VISTOS ETC. 

Apense-se, virtualmente, o presente feito ao processo físico n° 

912-22.2010.811.0053 (cód. 35953), afixando etiqueta identificadora neste 

último. Certifique-se a tempestividade dos embargos opostos. Se 

tempestivo, intime-se a parte embargada para impugnação no prazo de 15 

dias. Após, conclusos. Às providências. Santo Antônio de Leverger, 14 

de março de 2014. MURILO MOURA MESQUITA - Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 7049 Nr: 260-62.2005.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR ANANIAS ANGELICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira, 

Fabiano Goda

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Goda, Roseni 

Aparecida Farinácio

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJ 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora do retorno dos autos a 

este Juízo, devendo peticionar manifestando interesse no prosseguimento 

do feito, dentro prazo de 05 dias, sendo que ao final desse prazo os autos 

serão arquivados.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 55330 Nr: 435-83.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA

 Processo n° 435-83.2014.811.0039 – Código 55330

 Sentença

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Suspensão de Obrigação de Fazer c/c pedido 

Liminar de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Luis Eduardo Longhi em face de Oi S/A, objetivando o acolhimento do 

pedido, para ser ressarcido moralmente.

 A petição inicial veio instruída com documentos às fls. 19/26. O 
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requerente alega em sua exordial que, teria recebido uma proposta de 

emprego para trabalhar em uma instituição financeira e, que um dos 

requisitos para a seleção dos colaboradores era a de não haver qualquer 

restrição em nome do autor.

 Contudo ao procurar a Câmara de Dirigentes Lojistas desta urbe fora-lhe 

informado que havia uma restrição realizada pela empresa requerida em 

seu nome em razão de um suposto débito no importe de R$ 333,74 

(trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos).

 Sustenta que, o requerente não teria realizado nenhuma transação 

comercial com a empresa requerida.

 Para tanto requer em sede de tutela antecipada que, seu nome seja 

retirado dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito que a requerida 

seja compelida a pagar ao requerente uma indenização pelos danos 

morais sofridos.

 Liminar deferida às fls. 27/28.

 Embargos de declaração não acolhidos às fls. 38/38-verso.

 Em contrapartida em sua contestação a requerida às fls. 39/77 alega em 

apertada síntese que, inexiste culpa da empresa requerida, tendo em vista 

que o requerente não buscou resolver a lide administrativamente. Sustenta 

que o requerente não faz a indenização por danos morais, pois se trata de 

mero dissabor.

 Impugnação à contestação às fls. 79/89.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 330, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

 Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

 Mérito.

 Para se chegar ao deslinde da questão trazida à baila aos autos, há que 

se fazer referencia a apreciação das provas pelo magistrado.

 No direito brasileiro vige o sistema da livre valoração motivada, sendo que 

no processo civil, o juiz pode utilizar, para julgar, um modelo de 

preponderância de prova ou um modelo de prova clara e convincente. A 

necessidade de um modelo de prova decorre da imprenscindibilidade de 

prevenir-se eventual arbítrio na apreciação da prova das alegações de 

fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o contraditório e a motivação 

das decisões judiciais.

 Tem o magistrado de julgar de acordo com o que se encontra nos autos, 

aplicando a expressão em latim quod non est in actis non est in mundo.

 O juiz tem que julgar atendendo aos fatos e circunstâncias que se 

encontram nos autos, ainda que não alegados pelas partes. Por óbvio o 

artigo 131, do CPC, não autoriza o juiz a julgar de acordo com fatos 

essenciais não alegados pelas partes, mas que se encontram provados 

nos autos.

 Como relatado, trata-se de processo cível proposto por LUIS EDUARDO 

LONGHI em desfavor de OI S/A, imputando-lhe ao requerido a reparação 

do ato ilícito civil previsto no art. 927 c/c arts. 186 e 187, todos do Código 

Civil.

 Pela análise dos fatos, verifico que o direito milita em favor do 

Requerente. Assim, uma vez comprovada, a relação consumerista 

entabulada entre as partes, bem como, hipossuficiência da parte autora na 

produção de provas, inverto o ônus probatório, nos termos do CDC.

 Ressalto que, a jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos (AgRg no AREsp 552.110/RS, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 

14/11/2014).

 Pois bem, ao analisar os autos, verifico que a requerida em sua 

contestação nada provou em relação aos fatos alegados. Assim é, 

porque, a mesma apenas alega que a parte autora teria contratado os 

serviços da empresa requerida, contudo não acostou nos autos algum 

documento idôneo capaz de comprovar suas alegações de que o 

requerente estaria inadimplente.

 Observa-se que não ficou demonstrada qualquer relação jurídica entre o 

requerente e a empresa requerida que justificasse a cobrança da dívida e, 

consequentemente a negativação do nome do requerente.

 Mesmo com a alegação da empresa requerida de possível fraude, no 

respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade 

civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do 

art. 14 do CDC.

 Conforme a responsabilidade civil objetiva, o sujeito de direito que por 

meio de sua atividade criar um risco de dano a outrem, deve ser obrigado 

a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos 

de culpa, ou seja, a empresa requerida responde pelos danos 

independentemente de ter colaborado com o evento danoso.

 Tendo em vista que, a inclusão foi indevida, esta ensejou sofrimento, 

angústia e constrangimento, atingindo-o a honra e o sentimento de 

dignidade da parte autora.

 A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente 

enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, cujos resultados são presumidos. 

Desta feita entendo que os danos morais restaram caracterizados, ante 

ao transtorno, constrangimento e frustração causados ao requerente em 

razão da inscrição de seu nome no rol dos inadimplentes.

 Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

 [...] 2- Considerando a falta de dever de cuidado da recorrente que não 

diligenciou se realmente fora o recorrido quem efetivamente celebrou o 

aludido contrato, impõe-se a responsabilização desta pelos danos 

decorrentes de seu ato omissivo. 3- Levando em conta as particularidades 

do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

os danos morais devem ser reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

(Ap, 153755/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 

22/12/2014).

 [...] 2- Considerando a falta de dever de cuidado das recorrentes que não 

diligenciou se realmente fora o recorrido quem efetivamente celebrou o 

aludido contrato ou adquiriu as mercadorias, impõe-se a responsabilização 

destas pelos danos decorrentes de seu ato omissivo. 3- Neste aspecto, 

entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende ao 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido. (Ap, 

144210/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 

22/12/2014).

 Tal situação, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, 

posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal, como se vê:

 Art. 5º -

 X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.

 Por outro lado, é pacífico o entendimento

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 53469 Nr: 1261-46.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR FREIRE MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS

 Processo Criminal nº. 1261-46.2013.811.0039

Código 53469

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: César Freire Macedo Gonçalves

VISTOS, ETC.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofertou denúncia em desfavor de 

César Freire Macedo Gonçalves, devidamente qualificado à fl. 06, como 

incurso nas disposições do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

 A condenação é medida que se impõe, isso porque sua materialidade foi 

comprovado pelo auto de prisão em flagrante encartado à fl.14, termo de 

declaração do acusado à fl.19, bem como pelo laudo de constatação à 
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fl.33, atestando que o material apreendido se tratava de Cannabis sativa L, 

(maconha), droga de uso proscrito em nosso país.

A autoria é confirmada pelo depoimento do réu em sede policial (fl.14), que 

fora corroborado em juízo por ocasião de seu interrogatório (CD-Rom 

fl.77), haja vista que o mesmo confessou ser usuário.

Por fim, o depoimento das testemunhas Edison e João corroboram a 

confissão do acusado, aduzindo que a todo momento, durante a sua 

prisão, o réu se declarava usuário.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 06/07, para CONDENAR César Freire Macedo 

Gonçalves, já qualificado à fl. 06, como incurso nas penas do artigo 28, da 

Lei 11.343/06.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

A culpabilidade do réu se apresenta no grau mínimo. Sua conduta social 

se mostra desajustada, uma vez que consumidor de substancia 

entorpecente. Sua personalidade não apresenta desvios. Os motivos 

foram a satisfação de seu vício em detrimento à saúde psíquica. As 

consequências foram o potencial perigo à saúde da coletividade, sendo 

ele própria vítima de seu ato.

Fixo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 

(dois) meses, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, a ser 

cumprida em estabelecimento destinado a recuperação de usuários e 

dependentes de drogas.

Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados, bem como expeça-se guia de execução definitiva de pena, a 

ser remetida ao juízo de execuções penais.

Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, o 

que significa o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas 

acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de 

São José dos Quatro Marcos – MT, para as anotações pertinentes.

Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos termos do artigo 392, 

inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, tendo em vista que o Dr. Bruno Ricci Garcia, atuou nestes autos, 

fixo em seu favor, o valor de 03 (três) URHs, pelo trabalho desempenhado 

nestes autos.

Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

instituição, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso

Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de janeiro de 2015.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz Substituto

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 002/2015/DF

 O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Sapezal, 

Dr. João Filho de Almeida Portela, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 19/2014/CM, torna público , para 

ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de fisioterapia e 

psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar nas áreas de fisioterapia e fisioterapia, conforme o 

quadro do Anexo III.

 1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

 1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelas 

servidoras: Gilda Fátima Brun Golin, matrícula 21.887, Marlene Staut 

Romera, matrícula 12.118, Clemair Felippe Andrade, matrícula 25.524, e 

Ana Karin Dressler, matrícula 26.905, para, sob a presidência da primeira.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no endereço: 

Avenida Pirambóia, nº 800, Bairro: Centro, Cidade: Sapezal/MT, no Fórum 

da Comarca, a partir das 13:00 h do dia 27/01/2015 até as 18 h de 

06.02.2015, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período.

 3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicologo, 

de que trata o Provimento 19/2014-CM:

 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

 II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

 III. Não possuir antecedentes criminais.

 IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia (CREFITO);

 VI. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Psicologia (CRP);

 5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, das 13:00 h do dia 27/01/2015 até as 18 h de 06.02.2015, no 

Protocolo Geral da Comarca de Sapezal/MT:

 I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

 II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 IV - cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais 

fisioterapeutas;

 V – cópia autenticada do certificado de conclusão de curso técnico em 

Auxiliar de Consultório Dentário.

 VI - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

 VII - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato, para profissionais fisioterapeutas e psicologas;

 VIII - atestado de sanidade física e mental;

 IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste Provimento (Anexo I);

 X - declaração de parentesco (Anexo II);

 XI - duas fotografias 3x4 recentes.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo, sendo a nota composta da seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

 6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído 

o título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 
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área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

19/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 19/2014/CM.

 7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

 8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.323, de 02/07/2014.

 8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 Sapezal, 02 de janeiro de 2015.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito, Diretor do Foro

 ANEXO I

DECLARAÇÃO

(Nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF n.º____________e 

RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do 

Edital n.º 002/2015/DF e do Provimento 19/2014/CM, relativo ao processo 

de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 

Fisioterapia e Psicologia para prestação de serviços no Fórum Comarca de 

Sapezal/MT, que concordo com as regras estabelecidas e que são 

verdadeiras todas as informações por mim fornecidas.

 Sapezal, ___ de _____________de 2015

_______________________________

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO

 MATRICULA NOME

 CPF RG CÔNJUGE

 PAI MÃE

 COMARCA LOTAÇÃO

 VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:

( )EFETIVO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO CARGO:

( )EFETIVO COM FUNÇÃO DE CONFIANÇA CARGO:

( )CARGO EM COMISSÃO CARGO:

( )CONTRATO TEMPORÁRIO CARGO:

 ( )REQUISITADO/CEDIDO CARGO:

 (À DISPOSIÇÃO, OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO)

 ( X )ESTAGIÁRIO

POSSUI GRAU DE PARENTESCO, ATÉ 3º GRAU, COM MAGISTRADOS OU 

SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 

ASSESSORAMENTO NOS PODERES JUDICIÁRIO, EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO, SEJA FEDERAL, ESTADUAL (ESTADO E DISTRITO 

FEDERAL) E MUNICIPAL, INCLUSIVE MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE 

CONTAS?

 ( )SIM ( )NÃO

 NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE PARENTESCO ÓRGÃO

 POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 

RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 

A SÚMULA VINCULANTE Nº 13, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, SEUS 

ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.

DATA ASSINATURA

 ANEXO III

QUADRO DE VAGA

COMARCA DE SAPEZAL/MT

PROFISSIONAL CREDENCIADO: VAGA:

FISIOTERAPEUTA 01 (uma)

 PSICÓLOGO (A) 01 (uma)

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79498 Nr: 57-73.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSM, AMDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GENECILDA ALENCAR 

BRITO A. DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 57-73.2015.811.0078 - Código: 79498

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Antes da análise dos presente embargos, remeto o feito à Secretaria 

para, em atendimento as novas disposições da CNGC, inseridas pelo 

Provimento 092/2014-CGJ, determinar a digitalização do feito físico código 

77808, autos nº 1861-13.2014.811.0078.

II – Intime-se as partes, por meio de seus procuradores, que o processo 

em comento (código 77808) passou a tramitar pela via digital (eletrônico), 

devendo as mesmas se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, se possuem interesse de manterem pessoalmente a guarda de algum 

dos documentos originais, conforme previsão contida no art. 12, § 5º da 

Lei 11.419/2006.

III – Os autos físicos deverão ficar à disposição, em Secretaria, pelo prazo 

de 30 dias, à contar da intimação acima determinada, sendo que após o 

término de tal prazo serão remetidos ao arquivo, devendo ser lançada 

certidão de sua digitalização.

IV- Cumpra-se com a maior brevidade possível, tendo em vista a natureza 

do feito, e, após o apensamento, tornem os autos conclusos.

De Comodoro/MT para Sapezal/MT, 16 de janeiro de 2015.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78373 Nr: 2141-81.2014.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A, JDC DA 13° VARA CÍVIL 

RESIDUAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUÍNO JÚNIOR SABEDOTTI FORNARI, 

MAURO ANTONIO SABEDOTTI FORNARI, EDY APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE JOCELIA DE OLIVEIRA 

MARECO, REINALDO CELSO BIGNARDI, ROGÉRIO DE AVELAR, 

VINICIUS BIGNARDI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu representante legal para 

publicação do Edital de 1ª e 2ª Praças, conforme determina o CPC .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39430 Nr: 1731-62.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, MARCELO BRASIL SALIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA

 Autos: 1731-62.2010.811.0078 - Código: 39430

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Ante ao conteúdo da certidão de fl. 244 e, compulsando-se os autos, 

verifica-se que efetivamente a avaliação feita no presente feito é do ano 

de 2012, o que poderia causar prejuízos à parte devedora.

Além disso, a parte autora, diversamente do que informa em petitório, não 

cumpriu com a determinação do juízo, e não providenciou a juntada de 

matrícula atualizada do imóvel a ser praceado.

Portanto, determino ao Oficial de Justiça que realize avaliação do imóvel, 

com a maior brevidade possível, de maneira a não frustrar a praça que já 

vai designada neste ato.

Assim sendo redesigna-se o praceamento do imóvel penhorado para o dia 

24 de abril 2015, às 14:00 horas, para realização da primeira praça do 

imóvel penhorado, no átrio do Fórum desta Comarca, e o dia 15 de maio de 

2015, às 14:00 horas, no mesmo horário e local, para a segunda, caso 

não seja obtido lance superior ao valor da avaliação na primeira hasta.

Expeçam-se editais, observando-se o disposto nos artigos 686 e 

seguintes do CPC, afixando-se cópia no átrio do Fórum, e publicando-se 

junto ao jornal local. As despesas deverão ser adiantadas pela parte 

exequente.

Por oportuno, intime-se a parte exequente NOVAMENTE a apresentar, com 

antecedência de 10 dias, cálculo da dívida atualizada e certidão atualizada 

do registro do imóvel.

Intimem-se as partes, com observância do disposto no art. 687, §5º, do 

CPC.

De Comodoro-MT para Sapezal-MT, 19 de janeiro de 2015.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36864 Nr: 1689-47.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VEIGA DA SILVA, 

NELMA ADRIANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LELIS NETO, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que de direito, em relação à proposta de 

honorários de fls. 526.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78669 Nr: 2260-42.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO, 

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR, WAYNE ANDRADE COTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Autor para impugnar a contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79200 Nr: 2457-94.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO LUIZ CARGNIN, NEUSA KMECIK 

CARGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para preparo e distribuição da 

Carta Precatória expedida - em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 1895-85.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELS AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, PAULO EGÍDIO 

MICHELS, ANA PAULA DA SILVA ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 36864 Nr: 1689-47.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VEIGA DA SILVA, 

NELMA ADRIANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ALVES LELIS NETO, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES

 I – Defere-se a realização de prova pericial e, na forma do art. 421, caput 

do Código de Processo Civil, o Juízo nomeia o Contador CESAR AUGUSTO 

OLIVEIRA, devidamente cadastrado perante o TJ/MT, com endereço a 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, 1345 W, Térreo, Jardim do Lago II, 

Tangará da Serra / MT, para a realização da perícia. II - As partes saem 

intimadas do prazo comum de 5 dias para os fins do art. 421, §1º do CPC. 

III - Intime-se o profissional para manifestar se aceita o encargo, bem para 

apresentação de proposta de honorários, cientificando após a parte 

requerida para recolhimento da verba (art. 33 do CPC). IV - Havendo 

aceitação do encargo e pagos os honorários, o profissional deverá iniciar 

os trabalhos no dia 02 de fevereiro de 2015 e ultimá-los até o dia 27 de 

fevereiro de 2015, quando deverá entregar o laudo. Desde logo, defere-se 

o levantamento de metade do valor a ser depositado a titulo de honorários 

periciais, no inicio dos trabalhos, sendo a outra metade liberada por 

ocasião da apresentação do laudo. V – Em seguida, a parte autora disporá 

do prazo de 2 a 6 de março/2015 para manifestar acerca do laudo e a 

requerida disporá do prazo de 16 a 20 de março/2015 para o mesmo fim. 

VI - Designa-se o dia 19 de maio de 2015, às 13h30min para audiência 

concentrada de conciliação, instrução e julgamento, ficando as partes 

cientes do disposto no artigo 242, § 1º do CPC. VII – Intimados os 

presentes.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26802 Nr: 1406-60.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Arnold José 

Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos novamente para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 48horas dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40963 Nr: 1493-79.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Ribeiro de Mello, Graciliano Ribeiro de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24452 Nr: 727-94.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO, NLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI, Alváro da 

Cunha Neto, Itamar de Camargo V. Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR, Vinicius Diogo Schirmer De Paula

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 10 dias, quanto ao petitório a 

fl. 425/432, para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 46194 Nr: 1898-47.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTIAGO ELIAS DA SILVA, WELLITON 

WILLIAN DO PRADO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter

 ”Vistos etc., 1. Deprequem-se os interrogatórios dos réus. Prazo da 

deprecata: 10 dias, por se tratar de réu preso 2. Cumpra-se o 

requerimento Ministerial. 3. Requisite-se o laudo de constatação de 

substância entorpecente definitivo, no prazo máximo de 10 dias. 3. Após 

juntada a deprecata e o laudo, vista ao Ministério Público e à defesa para 

alegações finais, no prazo sucessivo de 05 dias. 4. Dou os presentes por 

intimados. 3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 46299 Nr: 1976-41.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS, TIAGO 

RIBEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva

 Vistos etc., 1. Concedo a defesa dos réus o prazo de 05 dias para 

juntada dos documentos requisitados pelo Parquet.

2. Após, venham os autos conclusos com urgência para apreciação do 

pedido e designação de data para a audiência em continuação.

3. Dou os presentes por intimados.

 4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53092 Nr: 1219-77.2013.811.0077

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidore Públicos do Estado de 

Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal deVila Bela da 

Santísima Trindade - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 872, CPC, impulsiono o presente feito ao 

advogado do requerente, Dr. Celso Alves Pinho, para comparecer em 

cartório, visando a entrega dos autos de notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30218 Nr: 1316-82.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogildo Xavier da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, Dr. Fabrício de Almeida Teixeira, 

acerca da r. sentença prolatada nos autos, a seguir transcrita: "(...) Posto 

isso, defiro a antecipação da tutela, para determinar que o réu implante, no 

prazo máximo de 45 dias, o benefício deferido.

DETERMINO, a extinção do processo com resolução do mérito, a teor do 

inciso I do art. 269 do CPC, nos termos da fundamentação, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a implementar o benefício 

previdenciário Auxílio Doença identificado, que tem como beneficiário 

Astrogildo Xavier da Cruz desde a data do requerimento administrativo, 

não havendo requerimento administrativo deve ser usada a data da 

citação, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por 

invalidez.

 Sem custas. Honorários em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, 

incidentes sobre as parcelas vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. 

Juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em relação às 

prestações vencidas anteriormente ao ato citatório, e, quanto às 

posteriores, a partir de quando cada uma se tornou devida, conforme 

Súmula n.º 204 do STJ. Não é obrigatório o duplo grau de jurisdição, na 

forma do § 2.º do art. 475 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 14101 Nr: 547-21.2003.811.0077

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Jonas de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Jonas de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva

 Intimação da advogada do requerido, Drª. Paula Rodrigues da Silva, 

acerca da decisão de fls. 233, para cumprir o item II de fls. 215, quer seja: 

"indicar os dados de conta corrente para receber os valores dos 

honorários advocatícios, conforme determinado na sentença".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53780 Nr: 498-91.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Funari Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Gregue Ferraz

 Nos termos do Provimento nº 52/07-CGJ, impulsiono os autos ao 

advogado do denunciado, para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 996-15.2014.811.0102

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CABRAL ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de procedimento proposto por Maria Cabral Elias, qualificada nos 

autos, visando a concessão de alvará judicial, com a finalidade de 

proceder o levantamento da importância que se encontra depositada na 

conta vinculada do FGTS e PIS, em nome de Antonio José Elias, com os 

devidos acréscimos legais, consoante motivos e fundamentos grafados 

na peça vestibular lançada às fls. 05/08.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/14.

 Compulsando os autos, verifica-se que os interessados, Caixa Econômica 

Federal e INSS, não foram citados acerca do presente procedimento.

 Destarte, determino a citação dos interessados (art. 214 do CPC), em 

consonância com o art. 1.105, pelo prazo estabelecido no art. 1.106, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso, para outras deliberações.

 Às providências.

 Intime-se.

FORO EXTRAJUDICIAL

Comarca de Alto Araguaia

Município de Alto Araguaia

Cartório do 2° Ofício

Edital

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

ANDRÉ LUIS BISPO

Notário e Registrador

PATRÍCIA TIERI MATSUO

Substituta

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2337

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525/CC, incisos: I, III e IV.

JOVELINO DE SOUZA LELIS NETO, brasileira, solteiro, enfermeiro, com 32 

anos de idade, natural de Alto Araguaia/MT, onde nasceu no dia 

25/09/1982, filho de Jovelino de Souza Lelis Filho e de Marise Rodrigues 

de Melo Lelis, residente e domiciliado na Avenida Carlos Hugueney, nº 

272, Centro, nesta cidade.

CIBELLE ALMEIDA MADUREIRA ALVES, brasileira, solteira, protético, com 

33 anos de idade, natural de Alto Araguaia/MT, onde nasceu no dia 

26/12/1981, filha de Rubens Carlos Alves Madureira e de Marcia Maria de 

Almeida Madureira, residente e domiciliada na Avenida Carlos Hugueney, 

nº 272, Centro, nesta cidade.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume.

 Livro D-03, fls92/vº.

 Alto Araguaia - MT, 20 de janeiro de 2015.

ALESSANDRA CONCEIÇÃO BARBOSA

ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

ANDRÉ LUIS BISPO

Notário e Registrador

PATRÍCIA TIERI MATSUO

Substituta

EDITAL DE PROCLAMAS Nº2335

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525/CC, incisos: I, III e IV.

CÍCERO PAIXÃO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, auxiliar 

agricola, com 22 anos de idade, natural de Boca da Mata/AL, onde nasceu 

no dia 22/06/1992, filho de Cícero Paixão dos Santos e de Maria de Fátima 

da Conceição, residente e domiciliado à Rua Sebastião Souza Prado, nº 

263, Vila Aeroporto, nesta cidade.

VALÉRIA MARIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, com 22 anos de 

idade, natural de Atalaia/AL, onde nasceu no dia 24/08/1992, filha de 

Adelmo Nascimento dos Santos e de Maria Genilza da Conceição, 

residente e domiciliada à Rua Sebastião Souza Prado, nº 263, Vila 

Aeroporto, nesta cidade.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume.

 Livro D-03, fls092.

 Alto Araguaia - MT, 30 de dezembro de 2014.

ALESSANDRA CONCEIÇÃO BARBOSA

ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

ANDRÉ LUIS BISPO

Notário e Registrador

PATRÍCIA TIERI MATSUO

Substituta

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 2336

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525/CC, incisos: I, III, IV e V.

CLEITON DE SOUZA JACOBINA, brasileiro, divorciado, policial militar, com 

38 anos de idade, natural de Curimata/PI, onde nasceu no dia 28/04/1976, 

filho de Claudio do Nascimento Jacobina e de Sebastiana Margarida 

Bernardes de Souza, residente e domiciliado à Rua Antonio Aires Favero, 

nº 738, Centro, nesta cidade.

JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, solteira, policial civil, com 27 

anos de idade, natural de Canarana/MT, onde nasceu no dia 26/06/1987, 

filha de João Sobrinho dos Santos e de Maria Auxiliadora de Oliveira 

Santos, residente e domiciliada à Rua Antonio Aires Favero, nº 738, 

Centro, nesta cidade.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume.

 Livro D-03, fls. 92

 Alto Araguaia - MT, 19 de janeiro de 2015.

Humberto Bartolomeu Martins da Silva

Escrevente

Comarca de Juara

Município de Juara

Cartório do 2° Ofício

Edital de Proclamas

 EDITAL DE PROCLAMAS Nº 05605

Matrícula:

065128 01 55 2015 6 00016 255 0005605 89

 Marlei Rosimar de Souza, Escrevente Juramentada desta Serventia, neste 
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Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro, números I, IIII e IV.

ALEXANDRE STABILE PINTOR, é brasileiro, solteiro, auxiliar de estoque, 

com 26 anos de idade, nascido em Juara, Estado de Mato Grosso, no dia 

06/07/1988, residente e domiciliado na rua Primavera nº 248 - Bairro Porto 

Seguro, nesta cidade, filho de ELIZEU PINTOR, brasileiro, casado, funileiro, 

natural do Estado do Paraná, residente e domiciliado na rua Primavera nº 

248 - Bairro Porto Seguro, nesta cidade e de EDNA STABILE PINTOR, 

brasileira, casada, dona de casa, natural do Estado de Paraná, residente e 

domiciliada na rua Primavera nº 248 - Bairro Porto Seguro, nesta cidade.

 GABRIELA APARECIDA DE MELLO SILVA, é brasileira, solteira, auxiliar de 

escritório, com 22 anos de idade, nascida em São Roque, Estado de São 

Paulo, no dia 31/03/1992, residente e domiciliada rua Floriano Peixoto nº 

665-E - Jardim Califórnia, nesta cidade, filha de MOISÉS JOSÉ DA SILVA, 

brasileiro, casado, marceneiro, natural do Estado de Paraíba, residente e 

domiciliado na rua Floriano Peixoto nº 665-E - Jardim Califórnia, na cidade e 

de MARIA APARECIDA DE MELLO SILVA, brasileira, casada, doméstica, 

natural do Estado de Paraná, residente e domiciliada na rua Floriano 

Peixoto nº 665-E - Jardim Califórnia, nesta cidade.

 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, na Rua 

Rondonópolis nº 68W - Jardim Boa Vista, Livro D-16, Folha 255.

 Juara/MT, 13/01/2015

__________________________________

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 05606

Matrícula:

065128 01 55 2015 6 00016 256 0005606 87

 Marlei Rosimar de Souza, Escrevente Juramentada desta Serventia, neste 

Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro, números I, IIII e IV.

MARCELO SOARES VIANA , é brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, 

com 20 anos de idade, nascido em Porto dos Gauchos, Estado de Mato 

Grosso, no dia 09/01/1995, residente e domiciliado Rua Uruguai nº 776 N, 

Jardim América, nesta cidade, filho de LUIZ SEVERO VIANA, brasileiro, 

solteiro, caminhoneiro, natural do Estado de Mato Grosso, residente e 

domiciliado na Rua Afonso Pena nº 102 - Bairro: Zeferino I na cidade de 

São Jose dos Quatros Marcos/ MT e de MARLI DA APARECIDA SOARES, 

brasileira, solteira, enfermeira, natural do Estado do Paraná, residente e 

domiciliada na Rua Projetada, casa 104, Lote 07 - Bairro da Creche, na 

cidade de Porto dos Gauchos/MT.

 NAIARA BITTENCOURT DA SILVA, é brasileira, solteira, estudante, com 

19 anos de idade, nascida em Juara, Estado de Mato Grosso, no dia 

06/09/1995, residente e domiciliada na Rua Capinaua nº 51 E, Jardim 

Califórnia, nesta cidade, filha de ISAEL ALVES DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, vaqueiro, natural do Estado do Paraná, residente e domiciliado na 

Rua Capinaua nº 51 E, Jardim Califórnia, nesta cidade e de ROSELI DE 

BITTENCOURT, brasileira, solteira, do lar, natural do Estado de Mato 

Grosso, residente e domiciliada na Rua Capinaua nº 51 E, Jardim 

Califórnia, nesta cidade.

 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, na Rua 

Rondonópolis nº 68W - Jardim Boa Vista, Livro D-16, Folha 256.

 Juara/MT, 14/01/2015

__________________________________

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5607

Matrícula:

065128 01 55 2015 6 00016 257 0005607 85

 Marlei Rosimar de Souza, Escrevente Juramentada desta Serventia, neste 

Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro, números I, IIII e IV.

WAGNER FLOR, é brasileiro, solteiro, esterista, com 25 anos de idade, 

nascido em Juara, Estado de Mato Grosso, no dia 09/02/1989, residente e 

domiciliado na rua Sérgio Buarque de Holanda nº 508 - Jardim Ubirajara, 

nesta cidade, filho de LUIZ CARLOS FLOR, brasileiro, solteiro, esterista, 

natural do Estado do Paraná, residente e domiciliado na rua Cerejeira nº 67 

- Jardim Flamboyant, nesta cidade e de RUTI XAVIER MARCIAN, brasileira, 

solteira, do lar, natural do Estado de São Paulo, residente e domiciliada na 

rua Cerejeira nº 67 - Jardim Flamboyant, nesta cidade.

 MARCIA ADRIANA TOSSI, é brasileira, solteira, agente comunitária de 

saúde, com 37 anos de idade, nascida em Planaltina do Paraná, Estado do 

Paraná, no dia 08/08/1977, residente e domiciliada na rua Sérgio Buarque 

de Holanda nº 508 - Jardim Ubirajara, nesta cidade, filha de FLORINDO 

TOSSI, falecido, natural do Estado de São Paulo e de CLEONICE COSTA 

TOSSI, brasileira, viúva, aposentada, natural do Estado da Bahia, residente 

e domiciliada na Estrada da Balsa - Sítio São José - KM 08, neste 

municipio.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, na Rua 

Rondonópolis nº 68W - Jardim Boa Vista, Livro D-16, Folha 257.

 Juara/MT, 15/01/2015

__________________________________

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 05608

Matrícula:

065128 01 55 2015 6 00016 258 0005608 83

 Marlei Rosimar de Souza, Escrevente Juramentada desta Serventia, neste 

Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso.

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro, números I, IIII e IV.

LUIZ CARLOS FLOR, é brasileiro, divorciado, operador de esteira, com 56 

anos de idade, nascido em São Jorge, Estado do Paraná, no dia 

04/09/1958, residente e domiciliado na rua Cerejeira nº 67-E - Jardim 

Flamboyant, nesta cidade, filho de JOÃO FLOR, falecido, natural do Estado 

de Alagoas e de RITA SOUZA SANTANA, falecida, natural do Estado de 

Pernambuco.

 RUTI XAVIÉR MARCIANO, é brasileira, solteira, do lar, com 46 anos de 

idade, nascida em Piacatu, Estado de São Paulo, no dia 07/12/1968, 

residente e domiciliada na rua Cerejeira nº 67-E - Jardim Flamboyant, nesta 

cidade, filha de NESTOR MARCIANO, brasileiro, casado, aposentado, 

natural do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado na Gleba 

Mercedes - KM 220 - no municipio de Tabaporã/MT e de GUIOMAR XAVIÉR 

MARCIANO, brasileira, casada, do lar, natural do Estado de São Paulo, 

residente e domiciliada Gleba Mercedes - KM 220 - no municipio de 

Tabaporã/MT.

 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, na Rua 

Rondonópolis nº 68W - Jardim Boa Vista, Livro D-16, Folha 258.

 Juara/MT, 16/01/2015

__________________________________

Comarca de Nova Monte Verde

Município de Nova Bandeirantes

Edital de Proclamas

DITAL DE PROCLAMAS nº 927 fls. 166 vº

 livro 3-D.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram documentos exigidos 

pelo Artigo 1525 n.os I, III e IV, do Código Civil ADELSON FROMHOLZ DE 

OLIVEIRA e VANUSA APARECIDA MESSIAS TEIXEIRA.

 Ele é solteiro, com 32 anos de idade, nacionalidade brasileiro, profissão 

agricultor, natural de Rio Branco, MT, onde nasceu no dia vinte e tres (23), 

de junho (12), de um mil e novecentos e oitenta e dois (1982), residente e 

domiciliado Assentamento Japuranã, Linha 2000, Sitio ceu azul, Nova 

Bandeirantes, Mato Grosso., filho de Osvaldo de Oliveira e Ida Fromholz de 

Oliveira.

 Ela é Divorciada, com 33 anos de idade, nacionalidade Brasileira, 

profissão agricultora, natural de Rio Branco, MT, onde nasceu no dia seis 

(06), de dezembro (12), deum mil e novecentos e oitenta e um (1981), 

residente e domiciliado Assentamento Japuranã, Linha 2000, sitio ceu azul, 

Nova Bandeirantes, Mato Grosso., filha de Vicente Bernardo Teixeira e 

Joana Messias Teixeira.

Si alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser afixado em Cartório no lugar de costume. O regime de 

Bens no casamento dos Pretendentes é o de COMUNHÃO PARCIAL DE 

BENS. A pretendente após o casamento adotará o nome de "VANUSA 

APARECIDA MESSIAS TEIXEIRA, o mesmo de solteira".

Nova Bandeirantes, MT, 20 de janeiro de 2015.

____________________________________

 Gislaine de Oliveira Del Castanhel

 Tabeliã Substituta
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Comarca de Primavera do Leste

Município de Primavera do Leste

Cartório do 2° Ofício

Edital de Proclamas

EDITAL DE PROCLAMAS

 Matrícula: 064501 01 55 2015 6 00017 005 0004820 27

Eu, Leidiane Alves Goveia de Souza, Escrevente, desta Cidade e Comarca 

de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 

legais:

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

SAMUEL SALVIANO DA COSTA e ROSIMEYRE AMORIM DE CARVALHO

Que SAMUEL SALVIANO DA COSTA é: brasileiro, solteiro, operador de 

máquinas agrícolas, com 24 anos de idade, natural de São José do 

Belmonte - PE, onde nasceu no dia 18/11/1990, portador da CIRG 

nº8.512.220 SDS/PE e inscrito no CPF/MF nº 089.802.544-31, residente e 

domiciliado na(o) Rua Piracicaba, 410, Centro, nesta cidade, filho de 

RAIMUNDO SALVIANO DA COSTA e de MARIA DE LOURDES DA COSTA; 

e ROSIMEYRE AMORIM DE CARVALHO é brasileira, solteira, manicure, 

com 20 anos de idade, natural de Jussara - BA, onde nasceu no dia 

23/06/1994, portador da CIRG nº14.774.404-02 SSP/BA e inscrita no 

CPF/MF nº 056.352.856-69, residente e domiciliada na(o) Rua Piracicaba, 

410, Centro, nesta cidade, filha de JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO, e de 

NEROILDE AMORIM DOS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei e, para 

que chegue ao conhecimento de todos os interessados e que no futuro 

ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente, que será afixado em 

cartório, no lugar público de costume, bem como publicado em jornal diário 

e de ampla circulação nesta comarca, tudo na forma da lei 6.015/73 e 

legislação complementar. Dado e passado neste Município e Comarca de 

Primavera do Leste-MT, por intermédio do 2º Oficio Notarial e Registral. Eu, 

Leidiane Alves Goveia de Souza, que o fiz digitar, subscrevo, dou fé e 

assino.

Primavera do Leste MT, 20/01/2015.

Leidiane Alves Goveia de Souza

Escrevente

EDITAL DE PROCLAMAS

 Matrícula: 064501 01 55 2015 6 00017 006 0004821 25

Eu, Leidiane Alves Goveia de Souza, Escrevente, desta Cidade e Comarca 

de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições 

legais:

FAÇO SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

ELICLEVER PEREIRA RODRIGUES e RUBIA DE MORAES ORTIZ

 Que ELICLEVER PEREIRA RODRIGUES é: brasileiro, solteiro, bancário, com 

23 anos de idade, natural de RondonopolisMT, onde nasceu no dia 

30/09/1991, portador da CIRG nº21264350 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº 

035.173.791-07, residente e domiciliado na(o) Avenida Cuiabá, 900, 

Centro, nesta cidade, filho de Vandenilson Rodrigues e de Eliane Pereira 

Rodrigues; e RUBIA DE MORAES ORTIZ é brasileira, solteira, farmacêutica, 

com 34 anos de idade, natural de Indaial-SC, onde nasceu no dia 

14/02/1980, portador da CIRG nº3.796.651 SSP\SC e inscrita no CPF/MF nº 

025.885.869-96, residente e domiciliada na(o) Rua Chicaco, 111, Jardim 

das Américas, nesta cidade, filha de Ivaldir Ortiz da Silva, e de Romilde 

Terezinha de Moraes Ortiz.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei e, para 

que chegue ao conhecimento de todos os interessados e que no futuro 

ninguém possa alegar ignorância, expedi o presente, que será afixado em 

cartório, no lugar público de costume, bem como publicado em jornal diário 

e de ampla circulação nesta comarca, tudo na forma da lei 6.015/73 e 

legislação complementar. Dado e passado neste Município e Comarca de 

Primavera do Leste-MT, por intermédio do 2º Oficio Notarial e Registral. Eu, 

Leidiane Alves Goveia de Souza, que o fiz digitar, subscrevo, dou fé e 

assino.

Primavera do Leste MT, 20/01/2015.

Leidiane Alves Goveia de Souza

Escrevente

Comarca de Sinop

Município de Sinop

Cartório do 2° Ofício

Edital de Proclamas

 Número 5752/2015.

 Sílvio Hermínio de Araújo Cabral, Oficial do Registro Civil, faz saber que 

pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 

1.525 números I, III e IV do Código Civil, ISMAR VIEIRA DE SOUZA e 

MARIA DE LOURDES DA SILVA. Ele brasileiro, solteiro, Pedreiro, natural 

de Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul, nascido em 17 de maio de 

1980, filho de RODRIGO VIEIRA DE SOUZA e ELVITES BARRANTES DE 

SOUZA, residente e domiciliado na Rua Laurinda Rosa Ribeiro, número 31, 

Jardim Veneza, em Sinop, Estado de Mato Grosso. Ela brasileira, solteira, 

Vendedora, natural de Pérola, Estado de Paraná, nascida em 28 de 

novembro de 1976, filha de PEDRO CLAUDINO DA SILVA e MARGARIDA 

BEZERRO DA SILVA, residente e domiciliada na Rua Laurinda Rosa 

Ribeiro, número 31, Jardim Veneza, em Sinop, Estado de Mato Grosso. Se 

alguém souber de algum impedimento, manifeste-se na forma da Lei. Lavro 

o presente que encontra-se transcrito às folhas 100, do livro D/30, nesta 

mesma data, e afixado nesta Serventia, no lugar de costume e publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico. Sinop-MT, 20 de janeiro de 2015. Alana 

Haubert Santolin Andrade, Oficial Escrevente.

 Número 5753/2015.

 Sílvio Hermínio de Araújo Cabral, Oficial do Registro Civil, faz saber que 

pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 

1.525 números I, III, IV e V do Código Civil, DIONES DUNKER e GEANE 

HONORATO CANJO. Ele brasileiro, solteiro, Prestador de Serviços de 

Fazenda, natural de Frederico Westphalen, Estado de Rio Grande do Sul, 

nascido em 27 de junho de 1980, filho de HILARIO DUNKER e IZABEL 

FATIMA DUNKER, residente e domiciliado na Rua dos Cravos, número 771, 

Jardim Violetas, em Sinop, Estado de Mato Grosso. Ela brasileira, 

divorciada, Professora, natural de Itaituba, Estado de Pará, nascida em 23 

de novembro de 1982, filha de GILDÉZIO HONORATO CANJO e ADIVALCI 

TAVARES CANJO, residente e domiciliada na Rua dos Cravos, número 

771, Jardim Violetas, em Sinop, Estado de Mato Grosso. Se alguém souber 

de algum impedimento, manifeste-se na forma da Lei. Lavro o presente 

que encontra-se transcrito às folhas 101, do livro D/30, nesta mesma data, 

e afixado nesta Serventia, no lugar de costume e publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico. Sinop-MT, 20 de janeiro de 2015. Alana Haubert Santolin 

Andrade, Oficial Escrevente.

 Número 5754/2015.

 Sílvio Hermínio de Araújo Cabral, Oficial do Registro Civil, faz saber que 

pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 

1.525 números I, III e IV do Código Civil, ELIAS BERNARDO DOS SANTOS 

e FABÍOLA CARRARA DE ABREU. Ele brasileiro, solteiro, Empresário, 

natural de Sinop, Estado de Mato Grosso, nascido em 26 de julho de 1988, 

filho de GILSON OLIVEIRA SANTOS e ANA MARIA BERNARDO DOS 

SANTOS, residente e domiciliado na Rua das Araribas, número 672, Jardim 

Palmeiras, em Sinop, Estado de Mato Grosso. Ela brasileira, solteira, 

Auxiliar Administrativo, natural de Colíder, Estado de Mato Grosso, nascida 

em 03 de novembro de 1992, filha de ALBERTO DE ABREU e HOZANA 

CARRARA DE ABREU, residente e domiciliada na Rua das Araribas, 

número 672, Jardim Palmeiras, em Sinop, Estado de Mato Grosso. Se 

alguém souber de algum impedimento, manifeste-se na forma da Lei. Lavro 

o presente que encontra-se transcrito às folhas 102, do livro D/30, nesta 

mesma data, e afixado nesta Serventia, no lugar de costume e publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico. Sinop-MT, 20 de janeiro de 2015. Alana 

Haubert Santolin Andrade, Oficial Escrevente.

Comarca de Sorriso

Município de Sorriso

Cartório do 2° Ofício

Edital

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6099

 

Benedito Abadio da Silva, Oficial do Registro Civil deste Município de 
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Sorriso, Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, números I, III, IV e V.

 

MICHEL MARCELO LEDUR, brasileiro, divorciado, maior, comerciário, com 

35 anos de idade, natural de Videiras/SC, onde nasceu no dia 10/02/1979, 

residente e domiciliado nesta cidade, na Rua São Borja nº 1744, Bairro 

Village, filho de Jair Marcelo Ledur e de Maria Raiser Ledur, residentes 

nesta cidade.

 

IVONE SILVA FREITAS, brasileira, solteira, maior, comerciário, com 31 

anos de idade, natural de Açailandia/MA, onde nasceu no dia 11/03/1983, 

residente e domiciliada nesta cidade, na Rua São Borja nº 1744, Bairro 

Village, filha de Luiz da Silva Freitas e de Ivanete Silva Freitas, residentes 

nesta cidade.

 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, na Rua Bené 

nº 1000, Centro, Livro D/023, Folha 90.

 

Sorriso/MT, 20/01/2015.

 

 

 

_____________________________________

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Alexandre Jonathan da Silva

Escrivão Substituto
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6097

 

Benedito Abadio da Silva, Oficial do Registro Civil deste Município de 

Sorriso, Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 

exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, números I, III, IV e V.

 

ANESIO PEIXOTO RODRIGUES, brasileiro, divorciado, maior, operário, com 

45 anos de idade, natural de Indaia do Sul/MS, onde nasceu no dia 

12/01/1970, residente e domiciliado nesta cidade, na Chacará Euclides Di 

Domenico, localizada na Estrada Teles Pires, Km 10, Zona Rural, neste 

Município de Sorriso/MT, filho de Sebastião Rodrigues de Franco, residente 

em Alcinópolis/MS e de Maria José Peixoto de Franco, falecida.

 

TALITA COIMBRA BARBOSA, brasielira, solteiro, maior, operária, com 19 

anos de idade, natural de Coxim-MS, onde nasceu no dia 21/05/1995, 

residente e domiciliada nesta cidade, na Chacará Euclides Di Domenico, 

localizada na Estrada Teles Pires, Km 10, Zona Rural, neste Município de 

Sorriso/MT, filha de Jucelena Coimbra Barbosa Rodrigues, falecida.

 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 

o presente para ser fixado em Cartório no lugar de costume, na Rua Bené 

nº 1000, Centro, Livro D/023, Folha 88.

 

Sorriso/MT, 20/01/2015.

 

 

 

_____________________________________

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Alexandre Jonathan da Silva

Escrivão Substituto

 

 

 Cartório de Notas e de Registro

 Selo de Controle Digital

 Código do Ato: 143

 ANW - 78962 - R$-271,40

 Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 
DIRETORIA DO FORO 

 
  I PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP 
EDITAL N. 02/2015-DF 

 
 
O Excelentíssimo Doutor Clovis Mario Teixeira de Mello, Juiz Direito do Foro da Comarca de 
Sinop – MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento n. 
19/2014/CM, de 02/7/2014, torna público para ciência dos interessados, a abertura de Processo 
Seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de Fisioterapia, cujo procedimento 
obedecerá as regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar na área de 
Fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
 
1.2 A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da Comissão 
de Apoio ao Processo Seletivo.  
 
1.3 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Laura Joanir Costa 
Leite Rondon, matrícula 11655, Dario Ramos de Lima, matrícula 5848, Viviane de Oliveira 
Moliani, matrícula 11490, sob a presidência do primeiro.  
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.1 O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
 
a) divulgação do edital; 
 
b) inscrição dos interessados; 
 
c) análise da documentação e do currículo;  
 
d) divulgação dos interessados habilitados. 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no endereço: Praça dos 3 Poderes, 175, a 
partir das 13:00 horas do dia 23/01/2015, até as 18 horas de 29/01/2015, considerando-se como 
extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. 
 
3.1.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 
3.2 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, 
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data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem 
prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
4.1 São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 19/2014-
CM: 
 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais; 
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
5.1 Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, no ato da inscrição, 
no Protocolo Geral da Comarca de Sinop-MT. 
 
I. Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II. Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III. Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV. Copia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais Fisioterapeutas; 
V. Cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para cumprimento do 
que dispõe o item 6 deste edital; 
VI. Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato, 
para profissionais Fisioterapeutas; 
VII. Atestado de sanidade física e mental; 
VIII. Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I); 
IX. Declaração de parentesco (Anexo II); 
X. Duas fotografias 3x4 recentes. 
XI. Currículo e documento idôneo de cada título. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1 O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, 
efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Sinop do Estado de Mato 
Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma: 
 
6.1.1 O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não podendo 
exceder o total de 2 (dois) pontos. 
 
6.1.2 O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
 
6.1.2.1 O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
 
6.1.3 À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
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a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 3 (três) pontos; 
 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área especifica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, são 
atribuídos 2 (dois) pontos; 
 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez.   
 
6.1.3.1 A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
 
6.1.3.2 É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
 
6.1.3.3 Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste edital. 
 
6.2 Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos,  será priorizado aquele que tiver: 
 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 
3.689/41, Código de Processo Penal; 
 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 6.1.2; 
 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital.  
 
6.3) Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e 
particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reinvindicações posteriores nesse sentido. 
 
6.4) Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem plenamente as 
exigências deste Edital e do Provimento 19/2014-CM. 
 
7) DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1) Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento n. 19/2014/CM. 
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7.2) O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
8) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1) Os Profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 19/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n. 9323, de 
02/7/2014. 
 
8.2) Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
Sinop, 20 de janeiro de 2015. 
 
 
Clovis Mario Teixeira de Mello 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 
DIRETORIA DO FORO 

 
 

ANEXO I 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

_____________________________________________________________, 

__________________ (nacionalidade), portador(a) do CPF n.º_________________e RG n.º 

_____________, DECLARO que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n.º 2/2015-DF e do 

Provimento 19/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 

profissionais na área de Fisioterapia para prestação de serviços na Comarca de Sinop, Estado de 

Mato Grosso, que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações 

por mim fornecidas. 

 

 

Sinop,___ de _______________ de 2015. 

 

 

___________________________________ 
           Assinatura 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 
DIRETORIA DO FORO 

 
ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 

 
NOME DO CANDIDATO(A): 
 
 

 

CPF: 
 
 

RG: CÔNJUGE: 

PAI: 
 
 

MÃE: 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  
SINOP - MT 

 

 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL 
OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS 
OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 
 
(     ) SIM                                                                    (     ) NÃO 
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE 
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE 
Nº 13, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A 
PRESENTE DECLARAÇÃO. 
 
DATA 
 

ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 
DIRETORIA DO FORO 

 
 

ANEXO III 
 
 

QUADRO DE VAGAS 
 
 

COMARCA DE SINOP/MT 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

FISIOTERAPEUTA 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM 
 
EDITAL N.º 01/2015  
   
A Excelentíssima Juíza Substituta Diretora do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento n. 19/2014/CM, 
de 02.07.2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 
com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar nas 
áreas de fisioterapia e psicologia, conforme o quadro do Anexo III.  
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores Ronaldo 
Moraes da Silva, matricula n° 24624, Gestor Geral, Wilmar Barbosa Cruz, matricula n° 
20777, Gestor Judiciário, Marinete de Jesus Correa Borges Costa matricula n° 13179, 
Gestor Administrativo 3, sob a presidência do primeiro.  
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:  
a) divulgação do Edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados;  
   
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente, no endereço Rua 31 de março, n.º 
550, Jardim das Palmeiras, Novo São Joaquim/MT, na Diretoria do Foro, a partir das 
13h00min às 18h00min do dia 23/1/2015 até 20/2/2015, considerando-se como 
extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. 
3.1.1. Não haverá cobrança de inscrição.  
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 
credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência 
de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal.  
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1 São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo de que trata o 
Provimento n. 19/2014/CM:  
I. Ter sido selecionado no processo seletivo;  
II.  Ser maior de 21 (vinte e um) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais;  
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IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério 
da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO);  
V. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP);  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato  da 
inscrição, na Diretoria do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT:  
I - Cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II - Cópia autenticada do cadastro de pessoa física (CPF);  
III - Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior, para profissionais fisioterapeutas;  
V - Cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe no item 6 deste edital;  
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato, para profissionais fisioterapeutas;  
VII- atestado de sanidade física e mental;  
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento (Anexo I);  
IX - Declaração de parentesco - (Anexo II);  
X - duas fotografias 3x4 recentes.  
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Novo São 
Joaquim Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto.  
g) A participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez.  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos.  
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6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
Edital.  
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizados aquele que tiver:  
a) a maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n° 10.741/2003;  
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
6.1.2;  
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
Edital.  
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos desde Edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer  desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
nesse sentido.  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste Edital e do Provimento n. 19/2014/CM.  
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento n. 19/2014/CM.  
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 
pelo Provimento n. 19/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - MT n° 
9.323, de 2/7/2014.  
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
 
Novo São Joaquim/MT, 20 de janeiro de 2015. 
  
Luciana Braga Simão Tomazetti 
Juíza Substituta Diretora do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM 
 
EDITAL N.º 01/2015  
 
 
ANEXO I  
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA/DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT.  
   
   
   
   
   
   
   
   
 ______________________________________, nacionalidade, portador do CPF n° 
____________ e RG n° ____________, residente e domiciliado (a) vem requerer a sua 
inscrição para o credenciamento de (indicar a especialidade do serviço e unidade 
jurisdicíonal onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os documentos exigidos no 
artigo 4o do Provimento n° 6/2014/CM. 
   
Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 
verdadeiras.  
   
Novo São Joaquim/MT,___________ de 2015.  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM 
 
EDITAL N.º 01/2015  
 
ANEXO II  
FICHA CADASTRAL  
OBSERVAÇÃO: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição.  
   

DADOS PESSOAIS 
Nome:  Data de Nascimento:  

 
RG:  Órgão Expedidor:  CPF:  Sexo: ( )F ( )M  

 
Titulo de Eleitor:  Zona:  Seção:  
Estado Civil:  Profissão:  Registro no Conselho Regional:  

N°: 
Registro na Previdência Social:  PIS/PASEP:  
Filiação  
Pai:  
Mãe:  
Endereço Residencial:  
e-mail:  Telefone Residencial  Telefone Comercial  

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior  
 
Curso  
 

Data de Conclusão  Cidade  UF  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM 
 
EDITAL N.º 01/2015  
 
ANEXO III  
DECLARAÇÃO  
   
________________________________________________,brasileiro(a), portador(a) do 
CPF n.º ______________ e RG n.º.___________, declaro que tomei conhecimento do 
inteiro teor do Edital n.___________ e do Provimento n. 6/2014/CM, relativo ao processo 
de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia e 
Psicologia para a prestação de serviços no Fórum da Comarca de Novo São Joaquim, 
Estado de Mato Grosso, e que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras 
todas as informações por mim fornecidas.  
 
Novo São Joaquim-MT, _____________________de 2015.  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM 
 
EDITAL N.º 01/2015  
 
ANEXO IV  
 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
   
CPF:  RG:  CÔNJUGE:  

 
PAI:  MAE:  

 
 
   
COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 
COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM 
MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA 
OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
( ) SIM  
( ) NÃO  
 
   
NOME DO PARENTE  CARGO  RELAÇÃO  

DE PARENTESCO  
   
   
   
   

SETOR  

    
   

 
   

 
   

    
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 
RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A 
SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO 
N. 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.  
   
DATA  ASSINATURA  
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